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سو هللا tعن حذيفة بن اليمان  ل قال ، قال    :   rر

َال تكونوا إمعة ؛ تقولو ( نُ ُ ُ َ ًَ َ َّ ِ
ُ ُإن أحسن الناس أحسنا ، وإن ظلموا : َ َ َ ْ َّ َّ ْ

ِ
َ َ َْ َْ َُ َ

َظلمنا  ْ َ ْولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن . َ ْ ْ
ِ ِِ

ُ ّ ُ
ِ ْ ُ َْ َ َُ َ َ َْ ْ ُ ُ

ِ ِ
ّ َ ْ َ

ا أن ْأساؤ َ َ
و ُ ُ ال تظلمواَ ِ

ْ َ  رواه التـرمذي  )َ
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 فله احلمد ؛ أكرمني بإمتام هذا العمل ْأن،  باحلمد والثناء - تبارك تعاىل-أتوجه إىل اهللا
  .وكام حيب ويرىض ، كام ينبغي له تعاىل ، وعظيم الثناء ُّكله ، 

R  Q     ]  .. تعاىل فقال.   احلبيبنيَّوالدي : من أمرين اهللا بشكرمهاكر ُشّثني بأثم 

  V  U   T  SZ َخري ما  فجزامها اهللا عني -بعد اهللا- خري معني يل قد كانا ل.    ١٤: لقامن
ٍجيزي والدا عن ولد ،   . ر احلظ والنصيب فوجعل هلام من هذا العمل أوً

منى  الدكتورة ة ،إىل مرشفتي الكريم شكري وعرفاينويطيب يل أن أقدم أسمى آيات 
 .جزاها اهللا عني خري اجلزاء .  عبد القادر املعداوي

: وأشكر هذه اجلامعة الكريمة التي احتضنتني ، وأخص بجزيل الشكر والتقدير 
محزة عبد الرمحن  قسم الرتبية الفنية الدكتور رئيس: القائمني عىل كلية الرتبية ؛ ويف مقدمتهم 

  . معيملكريم تعاوهن ؛حممد بنجر   ، واألستاذباجودة
  ،د رميل فريقأمحسعادة الدكتور : جلنة املناقشة املوقرة أتوجه بشكري وعرفاين إىل و

ُوقد انتفعت   . لقبوهلام مناقشة هذه الرسالة؛  سناء حممدرشاد صميالنوسعادة الدكتورة 
 . لمهام ، وعملهام عبارك اهللا فيهام ويف . تسديداهتام ، وإرشاداهتام 

َّفضل عيل يف  فايز الصاعدياذ ألستول توجيهاته العلمية القيمة امللموسة يف إخراج هذه ٌ
  .ً فجزاه اهللا عني خريا . وتأييد يعجز القلم عن بيانه  يل من عونهوما قدم، الرسالة 

 وإىل سعود اللحياينويرشفني أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إىل سعادة الدكتور 
 . عىل توجيهاهتم الكريمة؛ سهيل احلريب ، ود الغامدي أمح :ترة  ، الدكاأساتذيت األجالء 

 أسأل اهللا أن جيعل  ؛ يف ظهر الغيبٍ بدعوةٍ بمعروف ، أومن غمرينَّكل شكر أ : اًوختام
 . ، والعمل هُّ يف التوجاًوتوفيق ، النية يف اًصدقا لوجهه الكريم ، وأن يرزقني ًعميل هذا خالص
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القضايا  جتماعية    الفن ال شكي   السعودي املعاصر .  

 : م ا ب ت حس ن بن عبد الرحمن باجمال .  

  :  

 من خالل أعمالھ الفنية رالكشف عن دو الفنان ال شكي   السعودي    تجسيد قضايا املجتمع  -١
  .ناملعاصرة  بداعية ، بما ي ناسب مع القر ا  ادي والعشر ن

تباط ا بقضايا املجتمع املعاصر   -٢   .رالتعرف ع   مفا يم  عمال الفنية املعاصرة ، ومدى ا

  .رالتأكيد ع   دو الفنان ال شكي   السعودي    إبراز قضايا املجتمع   -٣

 : ي التحلي   املن   الوصف.  

  :  

سة النظر ة ات   لدى الباحثة أن للمفا يم الفنية ا  ديثة ال   وظف ا الفنان   -١ رمن خالل الدا
تباطا وثيقا بمجتمعھ ؛ ليت    تبطت ا ًال شكي      أعمالھ الفنية أثرا وا  ا ع   تطو أعمالھ ، وا ً

ر ر ر ً ً

َّعية ؛ ومن ثم التفاعل  جتما   ب ن الفنان التوجھ نحو املعاصرة و  تمام بالقضية  جتما َ ْ ِ
 . ومجتمعھ 

اسة من الفنان ن والفنانات الحظت   -٢ رمن خالل إجراء الباحثة املقابالت ال  صية مع عينة الد
ة إثراء ا  انب الفكر والفلسفي لدى الفنان ، من خالل   تمام باملضمو  نالباحثة ضر ي ور

مل الف   للقضايا املعاصرة ؛ ليبقى فكر الفنان  و املسيطر ع   واملوضوع  جتما   ، ومناسبة الع
يالعمل ، ول س التجر ب با  امة أو  داة ال   يوظف ا    عملھ ؛ وذلك للتأث   الفكر الوا   ع   

 .تلك القضايا واملنظومة  جتماعية ك ل

قجسد الفنان ال شكي   أك   قضايا املجتمع ؛ ولكن ال يزال التطر لتلك  -٣ . ر القضايا  شو ھ القصو ّ
الحظت الباحثة أن الفنان تنقصھ الثقافة : وعن إم ان تجسيد الفن ال شكي   لقضايا املجتمع 

سالة يمكنھ من خاللھ أن يتواصل مع قضايا مجتمعھ   .رالفنية ، ال   تجعلھ  ستوعب أن الفن 

 :  

ة تضم ن القضايا واملشكالت املرتبطة باملجتمع   -١ اسية بمرحلة التعليم ورضر ات الد روالب ئة    املقر ر
اسات العليا(  ادي   ،   .، وال  ك   ع   القضايا واملشكالت املحلية املؤثرة    املجتمع ) رمرحلة الد

اسية   -٢ ة  ستد   تضم ن وحدة د ر   جانب إثراء ا  انب املعر   للمنا   الحظت الباحثة أن الضر ور
 املعاصر    منا   ال  بية الفنية بمرحلة التعليم العام ، ال      من  شمل ظا رة من قضايا املجتمع

ف  وواقع الطالب و ي تھ ؛ بحيث  سا م ذلك    إشباع حاجة املتعلم ، وحل مشكالتھ ، وتحس ن ظر ُ

س للفن، ومعلم لل  بية الفنية ، ومتذو  قحياتھ     افة املجاالت ، كمما و ذلك يتحقق  دف . ر
لسئولية  جتماعية ؛ مما بفتح آفاقا جديدة لعمل أبحاث مستقبلية ، ت ناو رتنمية الشعو بامل ً

تحليل تلك  عمال الفنية ؛ للكشف عن املشكالت ال      من واقع حياة الطالب اليومية ، من 
  .خالل  عب  ه الف   
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Extract study  
  

Study Title: social issues in Saudi contemporary art.  
The name of the researcher: girl Maha Hussain bin Abdul Rahman Ba-Jammal. 

Methodology of the study: descriptive analytical method. 

 Among the most important findings of the researcher the following:  

١-  Through the study theory is evident when the researcher that the 
concepts of modern art, and employed by the artist in his works of art 
have a clear impact on the evolution of his work and have been 
associated closely tied to his society; to clear orientation towards 
contemporary subject matter and raw; thus created social interaction 
between the artist and society 

٢-  Where possible, in the embodiment of the artist Saudi society issues in 
its contemporary art, through his interest and involvement by his 
community, where he helped in the detection of the embodiment of the 
ideas reflect the social issues; result of the multiplicity and diversity of 
sources of vision and themes, and techniques appropriate to him. 

The most important recommendations reached by the researcher as follows:  

١-  The need to include issues and problems related to society and the 
environment in the curriculum to the stage of academic education, 
(PhD), and focus on the issues and problems affecting the local 
community. 

٢-  Through a researcher interviews among a sample study of the artists 
noted researcher need to enrich the intellectual and philosophical artist, 
through attention to content and subject matter of social and 
appropriate artwork of contemporary issues; to keep the thought of the 
artist is in control of the action, not experimentation Bavh or tool that 
employs in his work , so as to influence the intellectual clear on these 
issues and the social system as a whole. 
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  ٧١  .محمد الكردي / غالف أحد مؤلفات ا  طاط  ١١
سة الواقعية ، ضياء عز ز ضياء  ١٢   ٧٤  راملد
سة الواقعية ، احمد املغلوث  ١٣   ٧٤  راملد
سة الواقعية ، عبد ا  بار اليحيا  ١٤   ٧٤  راملد
سة  نطباعية ، عبد هللا الشت    ١٥   ٧٥  راملد
سة  نطباعية ،نوال مص    ١٦   ٧٥  .راملد
سة  نطباعية ،احمد فل  ١٧  ٧٥  .مبانراملد
سة السر الية، خليل حسن خليل   ١٨  ٧٦  .راملد
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سة التكعي ية فؤاد مغر ل   ٢٣  ٧٨  راملد
سة التكعي ية محمد سيام  ٢٤  ٧٨  راملد
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فية العر ية ، سليمان باجبع   ٢٦ سة ا  ر واملد  ٨٠  .ر
ا     ٢٧ فية العر ية، م دي  سة ا  ر راملد  ٨٠  .ور
ق    ٢٨ رتراثيات ،  دى الر س ، فن   ٩٠  و
 ٩١  نام بيك، املانيا، فن الفيديو  ٢٩
ثنا  ٣٠ اشد الشعش   ،    يل مر ي رإ ر  ض ،    ٩٢  .ر
س البحر  حمر ، جدا ة جرافي ية   ٣١ ر ن عر   ٩٤  جدة. وز
  ٩٤  .رأك   جدا ة جرافي ية باململكة العر ية السعودية ، مكة املكرمة  ٣٢
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وث ، فن مفا ي    ٣٣   ٩٦  .زواحد وثالث كرا   ،  و
  ٩٧  . مفا ي  ومن يتق هللا يجعل لھ مخرجا ، ناصر السالم ، فن  ٣٤
وث ، واحد وثالث ساعات  ٣٥ زجو ف  و   ٩٨  الفن لغة. ز
ت برا   ، فن ا  سد  ٣٦ زس يوا   ٩٨  ر
وصيف ميناء سب  اك ج   ا  لز ي ، ر رت سيم سن  ٣٧ و   ٩٩  رفن  ض. ر
  ١٠٠  .نجو شام  ل ن ،النحت التجمي    ٣٨
  ١٠١  .دلة ، صديق واصل ، النحت التجمي    ٣٩
فيات ، صديق   ٤٠   ١٠١  .واصل النحت التجمي  وحر
د إ س   ،منظر طبي   مد ي  ٤١ ر  شا   ١٠٢  ر
  ١٠٣  .النق  ، ود عة بوكر الواقعية ا  ديدة  ٤٢
لاندي وا و ، فن البوب  ٤٣   ١٠٥  ر
  ١٠٦  التاج ، باسم الشر   ، فن البوب  ٤٤
  ١٠٨  .رمحرقة بداخل ا قطعة حمراء، جا ي و سو ال  كيب    الفراغ  ٤٥
م ، ال  كيب    الفراغرسالة ، ع  ٤٦   ١٠٩  ربد الناصر غا
نيم الفا    ال  كيب    الفراغ  ٤٧ ه حافظ،  رقسو ر   ١١٠  ر
  ١١١  .فن املنيمال) ت و ن(فرانك ستلال   ٤٨
د سي  ا   ٤٩ ر  شا   ١١٢  . فن املنيمالgohnن قوس شارع ملف جو–ر
حا ي ، مشاعل ال ليب ، فن املنيمال  ٥٠   ١١٣  .ور
  ١١٣  .ياو ، فن املنيمال وحدانية ، سعيد قمح  ٥١
نا  ديقة املدا ة، لو س نفل سو ، فن التجمي     ٥٢   ١١٤  .ر
  ١١٥  .جدار الذاكرة ، عبد الرحمن مغر ي، فن التجمي    ٥٣
ات قائد ، خالد  م     ٥٤   ١٢١  .زإنجا
  ١٢٢  .امل رجان الوط   لل  اث والثقافة ، الر اض  ٥٥
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   تحلیُلھاعمال الفنیة التي تّماأل قائمة


  ١٥٤  أمل مسعود  العص ية القبلية  ١
  ١٥٧  ناصر السالم  ممنوع التدخ ن  ٢
  ١٥٩  عبد الرحمن السلي    دمار  ٣
  ١٦٢  أ  ان السليما ي   سيج  ٤
  ١٦٥  محمد حيدر  قضايا  ٥
  ١٦٨  خالد  م    انكسار  ٦
  ١٧١  عبد الرحمن السلي    ال   ن  ٧
  ١٧٤  مر    عبد العز ز  لغة برايلأنا   ٨
  ١٧٧  محمد الغامدي  غش  ٩
  ١٧٩  محمد حيدر  حياة العمال  ١٠
  ١٨٢  راشد الشع     وصية جدي  ١١
  ١٨٥  إبرا يم أبو مسمار  املبخــرة  ١٢
  ١٨٨  خلود الشر ف  جماجم غزة  ١٣
  ١٩١  عبد الرحمن السلي    لعبة حرب  ١٤
  ١٩٣  خالد بن عفيف  مرتبط  ١٥
  ١٩٦  راشد الشعش    يدال  اد ا  د  ١٦
 ١٩٨ خالد عر ج  السنافر  ١٧
 ٢٠١ لإياد مغاز  أدوات من أجل التغي    ١٨
 ٢٠٤  ناء باناعمة  ال وكبة  لك  ونية  ١٩
 ٢٠٧ يأحمد عنقاو  نبض الشارع  ٢٠
 ٢١٠ م ا ملوح  غذاء للفكر  ٢١
رفو ة نو  كرم  ٢٢  ٢١٣ ز
 ٢١٥ مساعد ا  ل س  )Dynamic (ديناميك  ٢٣
 ٢١٧ محمد حيدر  لقرآن الكر م  ر ا  ٢٤
 ٢١٩ أحمد ماطر  املغناط سية والكعبة  ٢٥
و  الصيد الثم ن  ٢٦ ق  ار مر  ٢٢٢ ز
 ٢٢٤ يسعيد قمحاو  رالعلم نو  ٢٧
 ٢٢٦ عبد العز ز م دي  اقرأ  ٢٨
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  (Introduction):  
عىل وجه  التشكييل السعوديإن املتأمل يف واقع الفن التشكييل بوجه عام ،والفن 

 شهد  بداية القرن احلادي والعرشينع  فم؛ بكثري من التغريات التارخيية ّمرقد أنه جيد  اخلصوص،
ّومن ثم   ؛ يتواكب مع التقدم التكنولوجي ، وإيقاع العرصاًتطور َ تشكلت لدى الفنان العديد من ِ

 ويؤيد هذا ما. ه الفنية أعاملهذا من خالل فظهر ، االجتاهات الفكرية واملضامني الفلسفية احلديثة 
تعترب املوروثات الفنية البرصية  أنه منذ التاريخ البدائي لإلنسان ،" ِ من)ـه١٤٣٠املسعري ،(ذكره 

أشد املؤثرات التي أدت إىل فهم حقائب تارخيية بعيدة ، متتد إىل تارخينا املعارص، فاستطاع 
 الفنية هلذا عامللك احلضارات البائدة من خالل األإدراك النسيج االجتامعي لت...املؤرخون
  )٢٤ص(. "اإلنسان

 اأحداث    وبام أن املجتمع السعودي ليس يف معزل عن املجتمعات األخرى فقد شهد 
 ويظهر هذا  . العرصِ ومواكبةٍ وانفتاحٍرُّ، نقلت البالد من عهد اجلمود الثقايف إىل عهد تطويمةعظ

د صلبة ، وأكمل هذه املسرية يس امللك عبد العزيز هلذه البالد عىل قواع ، منذ تأسا  وجلياًواضح
 يف هذا العرص الزاهر، بقيادة خادم احلرمني الرشيفني "  :)ـه١٤٣٢الفيصل ،(يقول؛ ه من بعده ؤأبنا
 تستهدف النهوض بالبالد إىل موقعها املستحق يف مصاف العامل ... عيش اململكة مرحلة غري مسبوقةت

  )١١٠ص(."املتقدم

   إن رياح  التغري التي عصفت باملجتمعات ، وما نتج عنها من انفتاح معريف ، وثورة 
م مع ءستفادة منها بام يتواطالع عىل التجارب العاملية ، واالوتطور تكنولوجي ، واال معلوماتية ،

،  قضايا جمتمعه ر عىل فكر الفنان التشكييل السعودي ورؤيته جتاهّأث؛ كل ذلك وغريه طبيعة جمتمعنا 
واالهتمم بقضاياه ،  يف ربط الفن باملجتمع ْدفعته إىل املسامهة دة ،ّ فكرية متجدٍوأصبح يعيش يف حال

 بالظروف ًن وجود الفن يرتبط دائامأ"إىل )١٩٩٧عطية ،(ويشري . عن طريق نتاجه الفني 
ن األشكال الفنية ال تنشأ عن  ويؤكد التاريخ االجتامعي للفن أ . لقوانينهاًاالجتامعية، ويتطور وفق

 ٍّي فنٍّ عملّفأي ) ١٣ص( ."ها املجتمع جتاه العامل ُدِّ حيدٍ عن نظرةٌا تعبريً وإنام هي أيض؛ فقط ٍّ فرديٍوعي
  . أن حيتوي عىل خطاب ورسالة بني الفنان وجمتمعه ّ ال بدٍّتشكييل
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كالفن ؛ ن حديثة  ومن خالل استجابة الفنان لالجتاهات املعارصة املختلفة ظهرت فنو
فن  - VideoArt فن الفيديو -  Collageالكوالج - assemblageالتجميعي 

 الرتكيب يف الفراغ -  Conceptualart  فن املفاهيمي-  PopArt فن البوب -  Computerالكمبيوتر
InstaLLation  -  الفن التفاعيل Interactive . فبدأ الفنان يتعايش مع هذه الثقافات اجلديدة يف 

إىل الوسائط والفكر احلديث ، و يضيف جمال الفن التشكييل ،  ويستلهم هذه الفنون التي تعتمد عىل 
 الفنانني التشكيلني أعامل يف اًخربته من خالل معايشته لقضايا جمتمعه ، ويظهر  ذلك واضح

، ه أعامليف  الذي تناول القضايا االجتامعية السياسية، الفنان عبد النارص غارم : مثل؛ السعودين 
يوضح .  InstaLLation الرتكيب يف الفراغ: الذي اعتمد عىل أسلوب ،  )الرسالة(عمل : ومنها 

ّوسلط هذا الفنّان من عيشها يف الفرتة األخرية ، ي أوضاع العامل العريب التي ويف هذا العمل أوضح
 . عىل األوضاع االجتامعية التي نعيشها يف اآلونة األخرية َ الضوءخالله

، من خالل   هباواهتمقضايا املجتمع يف فإن الفنان التشكييل السعودي ساهم ؛     وعليه 
 الفنانني والفنانات أعاملتحليل ب تقوم الباحثة أن ْارتأتومن هذا املنطلق ه الفنية املعارصة ، أعامل

 .ع لالستفادة منها يف جتسيد قضايا املجتم التشكيلني يف اململكة العربية السعودية  ،

   (Identification of the problem): 
 يملك تركيبة معينة وخاصية - كغريه من املجتمعات البرشية - ن املجتمع السعودي إ

م من رياح التغيري التي َسلَ كام أنه مل ي.م َيِ، والق ، واملبادئ ، والعادات ينِّالد: ُمكتسبة من خالل 
 يف وجه هذه اً ومع هذا كله بقي املجتمع السعودي صامد. عصفت باملجتمعات البرشية األخرى

أن املجتمع م ّنه ال يمكن لنا أن نسلأ ّالإ  .بدينه، وعقيدته، وموروثه الثقايف اًمتمسك، املتغريات 
 فبني الفينة واألخرى تظهر  ؛ يدور حوله يف املجتمعات األخرىّ عامٍالسعودي بقي يف معزل

 عىل وجه العموم ،-  ومعظم الفنون . ٍ ودرايةٍنتعامل معها بكل حنكةم علينا أن ّ حتتٌاتّمستجد
الفن التشكييل  فلم يعد  ؛ يشء من هذا التغيري والتطويرا ناهل-والفن التشكييل عىل وجه اخلصوص

  -كام هو معروف منذ رحلته األوىل مع اإلنسان وبلوغه الذروة يف عرص النهضة- يرتكز عىل اللوحة 
 شأنه يف ذلك شأن العلوم احلديثة يف كل جانب من جوانب  ؛لتشكييل حدود اللوحةبل جتاوز الفن ا

فلم ،  التشكييل عن إطار اللوحة ُّ ؛ وهلذا خرج الفن)دودُ احلْرسَك(وهو ما يطلق عليه النقاد  اإلبداع ،
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لق الفن  ومن هنا انط. التغيري ، أو تنفيذ فكرة معينة  عىلًتعد اللوحة مهام امتدت مساحتها قادرة
يعتمد عىل القراءة والتحليل واالستفادة من ،  به ًةّ خاصً وفلسفةاً يملك فكرًلامِالتشكييل ليصبح ع

فقد وألن الباحثة جزء من هذا املجتمع .  من املعضالت االجتامعية ٍ كثريِّالعلوم ، واإلسهام يف حل
املجتمع من خالل الفن رح بعض قضايا ، بط لبنة من لبنات البناء ْتساهم يف وضعأرادت أن 

 .وما يندرج حتته من مفاهيم ، التشكييل 
 الفنان التشكييل السعودي عنها ّويف الفرتة األخرية ظهرت قضايا اجتامعية معارصة عرب

تلك الفن يبلور هذه املشكلة أو ّذلك أن   .ا منه يف معاجلة هذه القضاياًإسهام؛ بأساليب فنية خمتلفة 
 ومن هنا تبدأ مهمة البحث العلمي، وهى  ؛ها  فيفهمها الصغري والكبريويوضح  أمهيت، القضية 

 تفيد يف ًةّ مادمن املفاهيم والفلسفات املعارصةالبحث عن األساليب واال فكار التي جتعل 
 يف ِةّ عىل اهلويِه واملحافظةِ الفنان بقضايا جمتمعِ التزامِ بفكرةٍمرتبطة،  ٍ جديدةٍ تشكيليةٍ لغةِاستحداث

 .جهة التغريبموا
عىل القضايا االجتامعية  -من وجهة نظر الباحثة- فإن هذه الدراسة سرتكز ِومن هنا

وكيفية التعبري عنها بأساليب فنية جديدة  وتقنيات ، املعارصة يف الفن التشكييل السعودي املعارص 
   .حديثة 

  (Questions of the study): 
 : التايل ل التساؤل الرئيس الدراسة من خالدت مشكلةّحد

      جتسيد الفن التشكييل يف اململكة العربية السعودية لقضايا املجتمع؟مكان إما •
 : منها ؛ ويتفرع منه عدة أسئلة 

o  استخدام األساليب املعارصة يف إبراز القضايا االجتامعية باململكة العربية إمكانما 
 ؟يف الفن التشكييل  السعودية

o  ه أعاملالفن التشكييل السعودي يف إبراز  قضايا املجتمع من خالل  نجحإىل أي مدى
 الفنية املعارصة؟
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o  ما مدى جتسيد الفن التشكييل السعودي املعارص للقضايا االجتامعية ذات
 املوضوعات املتنوعة ؟

  (Purposes of the study): 

 :هتدف الدراسة احلالية إىل
ü ه أعاملقضايا املجتمع من خالل يل السعودي يف جتسيد لفنان التشكيالكشف عن دور ا

 .بام يتناسب مع القرن احلادي والعرشين؛ الفنية املعارصة 
ü ومدى ارتباطها بقضايا املجتمع املعارص ،  الفنية املعارصة عاملالتعرف عىل مفاهيم األ. 
ü التأكيد عىل دور الفنان التشكييل السعودي يف إبراز قضايا املجتمع . 

  (Importance of the study) :  
ّتكمن أمه  :ية الدراسة يف اجلوانب التالية ُ

وتوضيح طرق وأساليب ربطه ، ر مفهوم  الفن التشكييل املعارص تطوالكشف عن  -
 .بالتكنولوجيا املعارصة 

 .إلقاء الضوء عىل بعض املشكالت االجتامعية -
 .الل الفن التشكييل املسامهة يف معاجلة القضايا االجتامعية من خ -
 .االستفادة من وسائل التقنية احلديثة يف التعبري عن قضايا املجتمع  -
 .معاجلة القضايا االجتامعية  ور الفن التشكييل يف املسامهة يفد -
االستفادة مما يتوصل إليه البحث من دراسة للقضايا االجتامعية يف الفن التشكييل  -

وربطها بقضايا ، الفنية يف جماالت الرتبية الفنية السعودي املعارص يف تطوير األساليب 
 .املجتمع 

يف ضوء  -سهم الدراسة يف فتح آفاق جديدة أمام الباحثني يف وضع تصورات فنية ُت -
 . يف معاجلة قضايا املجتمع تساعد - االجتاهات احلديثة والتجارب العاملية املعارصة
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  )Delimitation of the Study(:  
 : الدراسة احلالية عىل تقترص

 : الحدود الموضوعیة والمكانیة 
 التشكييل السعودي يف جتسيده لقضايا املجتمع ّالفنسوف تقترص الدراسة النظرية عىل دور 

سياسية ، و دينية ، وثقافية ، ووطنية ، ، واجتامعية :  فنية معارصة ، وتشمل قضايا أعامليف 
يف  Hurd Rista ا وستطبق الباحثة طريقة هورد ريست .تراثيةوواقتصادية ، وتربوية، وتعليمية ، 

،  الفنانني والفنانات التشكيلني يف اململكة العربية السعودية أعاملالدراسة التحليلية ملجموعة من 
املوجودة باملعارض الفنية ) ٢٨(، وعددها  )هومضمونأو موضوع العمل ، القضية (والسمة الظاهرة 

 .العربية السعوديةالتشكيلية باململكة 
  : الحدود الزمانیة 
  الفنية ذات املضمون االجتامعي من الفرتة الزمنية املمتدة من عامعاملتم اختيار األ

  .) م٢٠١٤( إىل عام )م٢٠١٢(

  (Terminologies  of  the Study):  
 ، وهيا الدراسة احلالية    سوف تقوم الباحثة يف هذا اجلزء بتوضيح أهم املصطلحات التي حتت

. ، والتعريف االصطالحي) اللغوي(ي من ناحية التعريف املعجم،  ٍةَدِوتوضيح كل مصطلح عىل ح
احلالية وتشمل الدراسة .  – حسب أمهية املصطلح - وسوف تستخدم الباحثة الرتتيب التسلسيل

 :  التاليةاملصطلحات األساس
 ) .Social issues(  االجتامعية القضايا -
  .)Plastic Art ( التشكييل الفن -

   .Art contemporain)( املعارص  الفن -

)(Social issues: 
، تنازع فيها ُاحلكم ،وهى مسألة ي" : ّ عىل أهناوآخرون القضية لغة ف مصطفى ،ّيعر

 ."عرض عىل القايض أو القضاة للبحث والفصلُوت
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 ٌنَّ مكوٌقول"  :لكرتويناملعجم الوسيط بقاموس املعاين اإلا كام يورده )يف املنطق(والقضية 
:  واجلمع. للربهنة اً أن يكون موضوعّح حيتمل الصدق والكذب لذاته ، ويصوحممول،  ٍمن موضوع

  . "قضايا
ُ أن أصل كلمة املجتمع مشتقة من اجلمع أو االجتامع ، ويراد )م٢٠١٠الظاهر، (ويوضح 

 بحيث تكون هلذه اجلامعة شخصية  ؛معهم روابط مادية ومعنويةس جتوجود مجاعة من النا: هبا 
 .متميزة

حالة اجتامعية جديدة ، "  :اّ بأهن)القضية االجتامعية( إطار مفهوم )م٢٠٠١العمر ، (د ّوحيد
 يف ا  يف بعض األحيان ، وفكريا  ، ومعياريا  سلوكياًفأحدثت تغري برزت عىل أسطح املجتمع املتقدم ،

 )١٤ص.("ت البعض اآلخرّ أخرى ، أفادت البعض وأرضأحيان
 بام يتفق اًف القضايا االجتامعية إجرائيّ السابقة يمكن للباحثة أن تعرالتعريفاتومن خالل 

ُالتي متر  املختلفة حداث من األاًتتضمن عدد، جمموعة من املشكالت  : بأهنا؛ مع هذه الدراسة 
 - اجتامعية : ، ويندرج منها عدة قضايا   عليهٌّ أو سلبيٌّايبجيإ ٌملجتمع ، ويمكن أن تكون هلا أثربا

 . اقتصادية - تعليمية -   تربوية-  تراثية -  ثقافية -  دينية - سياسية 

 )Plastic Art(:   
 الباحثة حاولتقد و .  يف املعاجم العربية واستعامالهتا يف اللغة)فن(دت معاين كلمة ّتعد

 : بحثت يف املعاجم املتخصصة ، ووصلت إىل ما ييل  ف ؛املطلوبإىل املعنى الوصول 
، مهارة حيكمها الذوق واملواهب: ن الف" لكرتويناملعجم الوسيط بقاموس املعاين اإلورد يف 

 ، مجلة الوسائل التي يستعملها اإلنسان إلثارة املشاعر:  هو اًيضأوالفن . فنون : واجلمع 
 ."التصوير، الشعر:  مثل ؛وخاصة عاطفة اجلامل  ،والعواطف
تلك املجا الت الفنية التعبريية "إىل أن املقصود بالفن التشكييل ) ـه١٤٣١الرصيص،(يشريو

، وأدوات متنوعة Techniques، وتقنيات materials خاماتعن طريق ) الفنان(التي ينتجها الفرد 
،  Photography Studio التشكييل، التصوير   Plastic drawing التشكييلالرسم : وهي ؛ 
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واخلزف   ،Pottery والفخار ،   Murals التوليف ، واجلداريات أعامل، وSculptureوالنحت 
Ceramic ،  واحلفر Engraving  .")١٣ص( 

تلك الفنون التعبريية ":  بأهنا )Plastic Arts(الفنون التشكيلية ) ١٤٣١النصار،( فّوتعر
 متت بصلة ألغراض االستعامالت اليومية، ويتم إدراكها وال، التي حتمل مضامني فكرية ومجالية 

 بالفنون البرصية اًولذلك تسمى أيض؛  حاسة البرص أو الرؤية املبارشة قها وتقديرها عن طريقُّوتذو
 )١٢٩ص .("أو املرئية

 الذي يسعى إىل حتويل املادة األولية ّالفن: الفن التشكييل هو "ّأن ) ١٩٩٦أمهز،(ح ّويوض
 )٥٠٢ص(. "والتصوير ، والزخرفة والنحت ،، كالعامرة ؛  ٍإىل شكل

بام يتوافق مع ) ا إجرائي(ف الفن التشكييل ّ للتعريفات السابقة يمكن للباحثة أن تعراًووفق
ا بفكر الفنان،  ها فنيعاجليو  ،ٍ، أو قضيةٍ، أو فلسفةٍيعرب عن طرح فكر،  ٌّعمل فني: هذه الدراسة  بأنه 

  .األدوات ترتمجه اخلامات وو

 )ism Post-modern(:   

. عاش معه يف عرص واحد  : بأهنا) عارص(  كلمةلكرتوين معنىيوضح قاموس املعاين اإل
 .الزمن : والعرص . العرص احلديث  - العرص املتوسط -العرص القديم  ) : التاريخيف(ويقال 

ّأن الفن ) ١٩٩٥البهنيس،(   ويذكر  ويف  . و الفن الذي يعايش اجليل األخريه"املعارص ّ
 )٥٩ص(. "الفن الغريب يبدأ الفن املعارص يف العرشينات من القرن العرشين

فرتة الزمنية التي يعيشها يتمثل يف طبيعة ال" )العرص(أن إىل ) ١٤٢٧العتوم،(   ويشري
لذي يمكن أن تشهده يف هذه ر اوطبيعة التطو، التي متيزها عن الفرتات الزمنية السابقة ، الفنان
 )١٢١ص.( "ز الفنية السائدةُرُّوالط، ر األساليب الفنية واجتاهاهتا ُّوتطو، الفرتة

معايشة الظروف الراهنة ، : املعارصة بمعناها العام هي "ّأن ) ١٩٩٥قانصو،(ويذكر 
 )١٦٠ص( . " التجديد واالبتكارم نحوُّالتقد: إهنا تعني  ؛ والتطلعات املستقبلية
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: أن الفن املعارص أو مصطلح ما بعد احلداثة هي  موسوعة ويكيبيديا اإللكرتونية "توضح و
ظهرت يف الغرب منذ ما بعد الستينات من القرن العرشين، ومتتد ، جمموعة اجتاهات وتيارات فنية "

و حديث  يشمل كل املدارس والتيارات التالية ملا ه)ما بعد احلداثة(ومصطلح . ّحتى الوقت احلايل
 ) .احلديث(بـا اللفظ عىل حركة تناهض ما يعرف خاصة يف الفنون وبالذات يف العامرة، وينطبق هذ

ّ يف جمال الفنون التشكيلية كمقابل أو مرادف ملصطلح ما بعد )الفن املعارص(تداول مصطلح ُوي
 ."املتخصص يف جمال العامرة)عامرة(احلداثة 

ّهناك عدة مقتطفات وآراء ف  Post- modernاحلداثةولتوضيح معنى مصطلح ما بعد 
ومن األفكار السائدة عىل ما .  : Margaret A.Rose) مارجريت روز( وردت يف كتاب وتعريفات

 Lyotard):تار ليو(التي ترجع للناقد الفرنيس "، ) ه مايشُّكل(ّبعد احلداثة أهنا حركة تتقبل مفهوم 
 )وليوتار، هيبدايج ( يسبق )إهياب حسن( بعد احلداثة  آخر من نقاد مااًانب آخر نجد ناقداجلوعىل 

 وأن هيبدايج يصف ما  ..."استحالة التحديد"ويرى أن زمن ما بعد احلديث هو زمن ، يف الكتابة 
،  Pastichومزجهاحماكاة األشكال السالفة (، واملعارضة bricolage  بعد احلداثة بأهنا التجميع

   .  يف العامرة اجلديدةhyperspace املفرط لفراغا، و allegory  واملجاز أو الرمز
وقفة تأمل ومراجعة من قبل الذات ":  مابعد احلداثة بأهنا فّفيعر) ٢٠٠٦خريسان،(  أما 

 )هرييس(ف ّيعر": يضيف و.  "...م لعاملها اليوومدى صالحيته، الغربية ألسس مرشوعها احلداثي 
post Modernism  وهنالك من . م والسخرية ُّقافة التي متيل إىل التهك من الفنون والثٌنمط: بأنه

 )٢٠١،٢٠٨ص (" للنظريةىَعطُاالسم الذي ي  post Modernism جيعل مصطلح 
لتعريف اإلجرائي إىل اتوصلت الباحثة فقد   التعريفاتاختالف تلكالرغم من عىل   و

 ؛ن ُاملواكبة والتزام:  يعني مصطلح املعارصة(: وهو ؛ ملفهوم املعارصة بام يتوافق مع هذه الدراسة 
 يف اململكة العربية ا  وفكريا  علمياًوهي الفرتة التي شهدت نشاط؛  مع حدود الدراسة املقررة اًانسجام

  .)وتزامنت معها حركة الفن التشكييل السعودي،  السعودية
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 :ّويتضمن 

   . أھمیتھا-  أھدافھا -مفھومھا : االجماعیة للمجتمعات الدراسات  ۞
  .الدراسات المیدانیـــة واالستطالعیة للمجتمعات  ۞
  .منظمات العمل االجتماعي في المملكة  العربیة السعودیة ودورھا  ۞

  .السعودیة أھم القضایا االجتماعیة في المملكة العربیة  ۞
 . لھا الحلول دیمالمشكالت االجتماعیة التي تحاول الجھات المعنیة تق ۞
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وذلك لتكوين خلفية جيدة عن ؛ ات ّألدبيإىل امقتضيات الدراسة العلمية الرجوع     إن من 
ّومن ثم اجلانب املعريف للدراسات، وحتديد األبعاد املرتبطة بمشكلة الدراسة وأمهيتها ؛  َ سيكون ِ

تناولت الباحثة يف الفصل السابق وقد . ا سبقها من دراسات وأبحاث علمية  ملٌ وامتدادٌهناك ارتباط
 ولتحقيق أهداف البحث يتعرض الفصل . وأهدافه وعرضت أمهيته ،، مشكلة البحث وأسئلته 

وأسسها، وأهدافها ،ومفهوم املجتمع ، ف عىل مفهوم الدراسات االجتامعية ُّاحلايل إىل التعر
 ثم تعرض .نبذة عن منظامت العمل االجتامعي ومكوناته، وبعض املصطلحات االجتامعية، و
  :وذلك من خالل النقاط التالية؛  السعودية الباحثة أهم القضايا االجتامعية يف اململكة العربية

 )Social Studies(:  
- ▒♥╘╝♥♂║ ♣′ ŉ◘♥ )Society(:   

    املجتمع هو الروح النابضة باحلياة ،وهو احتاد ملجموعة من األفراد جتمعهم منظومة القيم، 
 .لبناء الوطن واملفاهيم، واملعارف، وثقافة وحدة ، ويشكل الركيزة األوىل 

 بني الناس، جتمعهم ٌ مرتابطةٌ متجانسةٌأن املجتمع جمموعة) م٢٠٠٨قمروآخرون،(   يذكر
 )١٢ص(.  مشرتكةاً معينة ومصالح وأهدافًد بينهم نظامِوجُمما ي... ٌ زمانيةٌ ووحدةٌ مكانيةٌوحدة

 ٌّ عامٌإطار" : أنه) م٢٠٠٤جودت وإبراهيم ، (ُ   ويقصد باملجتمع يف معناه اإلمجايل لدى 
ّحيد بينهم جمموعة من األهداف ، يستقرون يف بيئة معينة ، د العالقات التي تنشأ بني مجع من األفراد ُ

والرغبات واملنافع املشرتكة املتبادلة ، وحتكمهم جمموعة من القواعد واألساليب املنظمة لسلوكهم 
 )١٠٣ص.("وتفاعالهتم 
-   ╜ŉ♪♥♂╒╔ Ĳ╘☺Ċ▓′  ▒♥╘╝♥♂║ : 

تعريف  من الفالسفة وعلامء االجتامع قد تناولوا اً أن كثري) م٢٠٠٤، سعادة (د     يؤك
ًوكان معنى املجتمع وفق نظرة الفالسفة واملفكرين القدامى مرادف،  املجتمع ّ ملعنى كلمة اإلنسانية اّ

Humanity  ، ّومعنى كلمة النوع اإلنساينMankind  ، حيدٌّ عامٌإطار"  :ّأما اليوم فيقصد باملجتمع ّ د ُ
بينهم جمموعة من األهداف ، يستقرون يف بيئة معينة ، العالقات التي تنشأ بني مجع من األفراد 

والرغبات واملنافع املشرتكة املتبادلة ، وحتكمهم جمموعة من القواعد واألساليب املنظمة لسلوكهم 
  .)١٠٣ص.("وتفاعالهتم 
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ُ معيشة مؤقتة أو غري  مستقرة ال يّ   وهذا يعني أن األفراد الذين يعيشون يف بيئات ّعدون ّ
ّكام أن األفراد الذين يعيشون يف بيئة مستقرة ودائمة  ، اًجمتمع أو تقوم ، وال جتمعهم روابط مشرتكة ، ّ

ًال يشكلون جمتمع؛ ّأو حتكمهم قواعد عامة واحدة ، بينهم عالقات متبادلة    .اً أيضاّ
اجلامعة (فلفظتا ، بني اجلامعة واملجتمع ّيفرق  هناك من  إىل أن)١٩٩٧، قورة (   ويشري 

Community واملجتمع Society ( ّيشرتك معنامها يف أن أعضاء كل منهام تربطهم أهداف وقيم ّ
هام خيتلفان ، ّ من أساليب احلياة اجلامعية ٌّ خاصٌهم أسلوبَم تعاملُوحيك، ّموحدة  ّ كام يقرر –ولكنّ

ّهداف واملثل التي توجه وباأل،  بالرباط الذي يربطهم ٍمع عىل وعيّ يف أن أفراد املجت–بعض العلامء 
 )٥٠ص( . "ال يشرتط فيهم أن يكونوا كذلك  ف؛ بخالف أفراد اجلامعة .حياهتم 

ستمد مكوناته َملنهج ي؛ فا املجتمعوبني املنهج أن هناك عالقة بني : ُتستنتج الباحثة مما ذكر 
ٌ من املجتمع والثقافة عالقة بينةٍّكلكذلك فبني  و .وثه الثقايفجتمع، وثقافته، وموره من املَوأجزاء ّ 
ٌجلية ّ إذ يتشكل كل جمتمع من عدد من األنظمة يمثلها عدد من املؤسسات االجتامعية ؛ ّ ُّ ّ ّ  ومن بني .ّ

ّومتثله  املؤسسة الرتبوية من قمتها إىل قواعدها ، ّالنظام الرتبوي : هذه األنظمة  ّّ  ّاملتمثلة يف، ّ
ّملؤسسات التعليمية املختلفة ا ّ فوظيفة املنهج الذي تقدمه املؤسسات التعليمية لطالهبا .ّ ّ ّ  عىل ُالعمل: ّ

ُالتي يقع هدف احلفاظ عىل هويته  الثقافية يف أعىل درجات س، حتقيق أهداف املجتمع  ّ ّلم  أولياته ّ ّ ،
ّوهذه الوظيفة االجتامعية للمنهج هي التي متنحه املرشوعية  ّال يمكن أن يعتقد الرتبويون أهنم ف ؛ّ ّ

ّ واملنهج مكون من مكوناته –ّقادرون عىل إنشاء نظام تربوي   عن اًأو بعيد ،  خارج نطاق املجتمع-ّ
َم واقعه ، وتعرف ظروفه عن كثْفه   .ٍّوضوعيُ مٍلْوبشك ، ٍبّ

من ، جتمع ظهرت مجلة من املصطلحات ذات العالقة بامل، ّم الدراسات االجتامعية ُّومع تقد
ّ التغري االجتامعي -ّالتفاعل االجتامعي : مثل  يف  و. ثقافة املجتمع -ّ املشكالت االجتامعية -ّ

   .  وعالقتها باملنهج ، كل موجز ّستطرق الباحثة إىل تلك املصطلحات بشالفقرات التالية 
- ♣′ ŉ◘♥ ╗╒╩║╦╤♂║ ╖▪▓╒♥╘╝◙║ )Social Studies(:   

م من خالل املناهج الدراسية ،  ّ يف نرش الوعي بني املتعلا  هاماًتعد العملية الرتبوية عنرص
هي  ف؛ها ّة كام هو واضح من مسامّز الدراسات االجتامعية عن باقي املواد الدراسية بأهنا اجتامعيّتتميو
 ا ي حقيقاًألهنا تسعى إىل جعل اإلنسان يشعر شعور؛  بدراسة قضايا اإلنسان وعالقته بمجتمعه ىعنَُت
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 .املحيط االجتامعي الذي يامرس احلياة فيه ب
 كانت ْوإن اب ،ّتُ بتعدد الباحثني والكاوتعريفاهتالدراسات االجتامعية د مفاهيم ّ   وتتعد

أن طبيعة الدراسات االجتامعية ") م٢٠٠٦خرض، ( فقد ذكر .تتفق يف حمتواها العلمي جتتمع بل و
نسان يف املايض واحلارض، ومع املجتمع الذي يعيش ترتبط  بعالقات اإلنسان مع نفسه ومع أخيه اإل

 . )١٥ص( "فيه، ومع البيئة املحيطة به، ومع املشكالت التي تنشأ عن هذه العالقات
  :الدراسات االجتامعية بأهنا) م٢٠٠٦عبد املنعم وعبد الباسط ،( من ٌّل   ويعرف ك

 التارخيية، وحتليل هذا البعد حداثاألعد االجتامعي يف دراسة الظاهرات اجلغرافية وُاالهتامم بالب"
وإخضاع ،  - لتدريسامعمل : أي -) املجتمع(وإجياد البيئة ، للتعرف عىل مشكالته وخصائصه 

 )١٧ص.( "الظاهرات االجتامعية للدراسة والتحليل العلمي
ُومن خالل التعريفات السابقة تستنتج الباحثة أن الدراسات االجتامعية تعد من أهم املواد 

بحكم طبيعتها ،واملوضوعات الدراسية التي تتناوهلا بمختلف ؛ دراسية يف جمال بناء اإلنسان ال
 باألهداف الوطنية للرتبية والتعليم باململكة العربية اًكام تعد من أكثر املواد الدراسية التصاق. فروعها 

قت نفسه من أكثرها  يف الووهيتعترب من أكـثر مـيادين املنهج الدرايس حداثة، ْإذ   ؛السعودية
 ويمكن إرجاع ذلك إىل عدم الفهم الواضح حلقيقة العالقة بني . لدى الكثري من الناس اًغموض

الباحثون  هيدف العلوم االجتامعية هي التي حيث إن ؛العلوم االجتامعية والدراسات االجتامعية 
، والسياسة، واالقتصاد، تطوير املعرفة يف ميادين التاريخ،واجلغرافيامن خالهلا إىل والعلامء 
 أما الدراسات االجتامعية فهي ذلك اجلزء من العلوم االجتامعية .واالجتامع ، والنفس  ،والفلسفة

 .الذي يستخدم يف املدارس ألغراض تدريسية 
 : مها  ،ني أن العلوم تنقسم إىل فرعني رئيسإىل) م٢٠٠٤، الغزاوي (ويشري 

 . الظواهر الفيزيائية والبيولوجية التي تدرس. العلوم الطبيعية : األول -
 )٢٦ص( ."درس خمتلف جوانب السلوك اإلنساينالتي ت. العلوم االجتامعية  : الثاين -

 ظهور علم االجتامع باعتباره "  أن)١٩٧٥ , Hobbs( و)م١٩٩٣، اجلوراين (  وذكرت 
تفسريات العلمية بمثابة حماولة ملساعدة اإلنسان عىل تقديم الكان ، الدراسة العلمية للمجتمع 
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، والكائنات البرشية ، غري املنتظمة التي حتدث لبناء املجتمع البرشي ، والتبدالت ، للتحوالت 
 )١٧ص.("وعالقتها باجلامعات والتنظيامت 

صياغات أخرى عند املفكر العريب ها تأن الصياغة الغربية سبقعىل وقد أمجع علامء االجتامع 
 .حيث كان يتناول شؤون املجتمع البرشي؛  )عمرانعلم ال(ه ّسام؛ و  )ابن خلدون(

، جمموعة من املعارف التي مجعها اإلنسان من دراساته يف التاريخ : والعلوم االجتامعية هي 
  : أما الدراسات االجتامعية فهي.واألنثروبولوجيا ، واالجتامع ، واالقتصاد ، والسياسة ، واجلغرافيا 

 .من أجل حتقيق تربية املواطنة؛ تم بالعالقات البرشية ل املعارف واخلربات التي هتُتكام
فيتم اختيار ،  ملحتوى الدراسات االجتامعية لوم االجتامعية هي املصدر األساس فالعْن ؛َإذ

م هذا املحتوى إىل التالميذ يف َّقدُ وي ،هذا املحتوى الذي يشمل احلقائق واملفاهيم والتعميامت والقيم
 .ةمراحل التعليم املختلف

 من فروع املعرفة ا  هاماًأن الدراسات االجتامعية تعترب فرع:    مما سبق تستنتج الباحثة 
يئة يف كام هيتم بدراسة أثر الب، الذي هيتم بدراسة اإلنسان وعالقاته بالبيئة املحيطة به ، اإلنسانية 
كز عىل دراسة  التخصصات التي ترمن  هذه الدراسات كام أن.بها ومدى تأثر اإلنسان اإلنسان

 لذلك ؛القضايا واملشكالت االجتامعية، وتضم موضوعات من ختصصات العلوم االجتامعية  
 .والتخطيط للمستقبل ، فالدراسات االجتامعية  هتتم بحياة اإلنسان يف املايض واحلارض 

ًيتضح أيضا و  أن ارتباط الدراسات االجتامعية باملقومات الفلسفية واالجتامعية: مما سبق ّ
ّومن ثم ؛  ٌ وثيقٌللمنهج هو ارتباط َ  يف دراسة هتدف إىل حتليل كتب الدراسات ًلةّ ممثًنةِّستكون عيِ

 .االجتامعية يف ضوء األسس الفلسفية واالجتامعية للمنهج 
معرفة اإلنسان بحقوقه : أن اهلدف من الدراسات االجتامعية هو ترى الباحثة ؛ وعليه 

 .دى الفرد من مجيع النواحي وواجباته ، و تنمية القدرات ل
، أهداف الدراسات االجتامعية ) ١٤٣١الزيادات وقطاوي ،( من ٌّكلوحول ذلك يعرض 

 :ومنها 
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 واآلخرين، جتاه نفسه ؛ الصالح الذي يعرف حقوق وواجباته إجياد املواطن  •
الشعوب  ف عىل ثقافةُّوحتقيق التفاهم العاملي ، والتعر، تنمية الوعي لدى الطالب  •

 . وعاداهتاخرىاأل
 . تنمية االجتاهات والقيم واألنامط السلوكية املرغوب فيها  •
تنمية القدرة عىل فهم املعلومات واحلقائق واملفاهيم والتصميامت املشتقة من ميادين  •

 .العلوم االجتامعية املختلفة
من أجل إعداده ؛  بتنمية شخصية املتعلم تنمية شمولية  ؛تنمية املهارات والقدرات •

 .لحياة املستقبلية ل
-  ▒♥╘╝♥♂║ ╖▪′ ◙ ◙▪☻╠╘ □○ ╖▪▓╒♥╘╝ĉ║ ╗╒╩║╦╤♂║ ╦′ ╤:  

 اً واضحاًإسهامتسهم  الدراسات االجتامعية  إىل أن) م٢٠٠١سليامن ونافع ،( منٌّكل   يشري 
من خالل ما تقدمه من موضوعات يف مقررات الرتبية الوطنية ؛ يف تنمية الوالء واالنتامء للوطن 

 من خالل دراسة الرتبية الوطنية ما عليهم من نيحيث يتضح للمتعلم؛ رافيا والتاريخ واجلغ
شكالت املنتصارات واالوطنهم ، كام يتعرفون من خالل دراسة مادة التاريخ عىل نحو واجبات 

إن -وما بذله السابقون للحفاظ عىل سيادته واستقالله أو حتريره ، تعرض هلا الوطن التي روب احلو
ف تربوي مهم وهو تنمية حتقيق هدإىل فالدراسات االجتامعية تسعى ؛ وبذلك  . اًرَستعمُكان م

ر دور احلاكم ِّويقد، فيشعر بمسامهة اآلخرين ودورهم يف املجتمع ،  لدى املتعلم )حقوق املواطنة(
وهكذا تتحقق املواطنة الصاحلة التي جتعل . يعرف حقوقه  هنفسواملؤسسات املدنية ، ويف الوقت 

ما تقدمه  هنفسويقدر يف الوقت ، وثقافتها وحضارهتا اإلنسانية ، عتز بانتامئه لوطنه وألمته الفرد ي
 .مها ُّالشعوب األخرى يف سبيل استمرار حضارة اإلنسان وتقد

-  ╖▪▓╒♥╘╝ĉ║ ╗╒╩║╦╤♂║ ╖▪♥ĳ└:  
 يف تنمية القيم ٍالّ فعٍبدور"أن الدراسات االجتامعية تقوم  ) م١٩٨٤سعادة ، (يؤكد    

التي تساعدهم عىل التكيف مع ظروف ، واألنامط السلوكية املرغوب فيها ، االجتاهات االجتامعية و
إىل ملواد االجتامعية من خالل اخلربات التعليمية التي تقدمها ، ومن القيم التي تسعى ا؛ احلياة املتغرية 

كل فرد ، وتقدير إسهامات تقدير الرتاث االجتامعي واملحافظة عىل الصالح منه ، واحرتام : حتقيقها 
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، ن ، والتعاون املتبادل يف األرسةوتقدير دور القيم واألخالق يف حياة اإلنسا  ،اً وحديثًاآلخرين قديام
 )١٨٩-  ١٨٧ص(.  "واإلقليمي والعاملي ، واملدرسة ، واملجتمع املحيل 

عينه عىل حيث ت؛  الفردوتساعد الدراسات االجتامعية عىل تكوين الوعي االجتامعي لدى 
 عىل التكيف اًمما جيعله قادر؛ فهم عالقته مع بيئته بمختلف جوانبها االجتامعية والثقافية والطبيعية 

وإذا حتقق الوعي االجتامعي ساعد ذلك عىل النمو االجتامعي بشكل . مع هذه البيئة وحل مشكالته 
 . من مطالب املناهج ٌّ مهمٌّوهو مطلب تربوي؛  ٍّعام

يف أي مرحلة من -  لباحثة أن ربط الدراسات االجتامعية بامدة الرتبية الفنيةترى ا؛ وعليه 
ُّ من األمور املهمة يف العملية التعليمية ، فيعد-مراحل التعليم  استخدام الرسوم التوضيحية يف ُ

 التعليم لدى  سواء ، وتؤثر عىل زيادة خمرجاتٍّمناهج التعليم لتسهل مهمة املتعلم واملعلم عىل حد
 ْدُعَومل ت، ا ًة فراغ كام كانت عليه يف مدارسنا سابقّد حصّ جمرْدُعَ فالرتبية الفنية مل ت.كثري من األفراد ال

 اً هلا أهدافبل إن؛ د الكشف عن املوهوبني وتنمية مواهبهم وقدراهتم الفنية واملهنية ّرإىل جمهتدف 
 ًتربية الفرد ليعيش عيشةإىل حيث تسعى  ؛وتؤكد عىل الثوابت االجتامعية ، تسمو بالفرد ،  ًاجتامعية

ق املفاهيم والقيم اإلسالمية يف نفوس املتعلمني ِّوتعم،  وسط اإلطار االجتامعي املتطور ً راقيةًةّمجالي
 .وغري املنهجي م للعمل الفني والنشاط املنهجي أثناء ممارسته

  :لرتبية الفنية بامدة اترتبط مادة الدراسات االجتامعية ّأن  )١٤٢٨قطاوي ،(ويوضح 
إذ إن   ر   ا  را  ت ا                 ر       ة     ا    م ا         "

  ا         إ    .ا           ق       ا    ن و      وأدوا   وأ      
                    و     ا  را  ت ؛ا   ا   وا      ت وا   ر 

ا ً  ، ذ   أ           ر              ا         ، وا                    
ً           ة ، و   ن أ         و    .ُ    ا   ، و                رة         ُ

     أن .   ا        و        ِ   ز أ     ز  رة ا       وا    رض ا          
                   أ  اف ا  را  ت ا ً وا   ٍ   دروس ا       ا          ت

      ت و...     ب    إ        ض    ا      ت   ر   ا:     ؛       
 )  .٤٦ص ( ا      ا      - ا    ون -   ا     :     ؛        
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إقامة معرض للرسم ؛ كأن األنشطة الفنية تتمثل يف الرتبية الفنية : إىل ذلك وتضيف الباحثة 
  ، والظواهر الطبيعية ، والعاداتحقوق اإلنسان: مثل (تامعية يف موضوعات تتعلق بالدراسات االج

نشطة  ، وهذه األ)تراث املجتمع وعاداته وتقاليده: والتقاليد السائدة يف املجتمع ، والفنون الشعبية 
ز امليول واملواهب ِربُ ، وت)ٍ، ونحتٍ، وتصويرٍمن رسم(لوان الفنون أتتيح للمتعلمني فرص ممارسة 

 . لمني الفنية للمتع
 اً خصبًمن خالل ماسبق يتضح لدى الباحثة أن منهج الدراسات االجتامعية يعترب جماال

والعمل ، الوالء احلقيقي ملبادئ األمة : فمن أهدافها ؛ لتأكيد األسس الفلسفية واالجتامعية للمنهج 
مية األنامط عىل وحدة املجتمع وترابطه ، وتقدير مسامهة السلف يف نمو الرتاث االجتامعي ، وتن

 . ودراسة الفئات التي يتكون منها املجتمع ،  ا السلوكية املقبولة اجتامعي
 ٌلسفية واالجتامعية للمنهج ارتباطفإن ارتباط الدراسات االجتامعية باملقومات الف؛ وعليه 

ّومن ثم  ؛ ٌوثيق َ  ضوء لة يف دراسة هتدف إىل حتليل كتب الدراسات االجتامعية يفَّستكون عينة ممثِ
ط الدراسات االجتامعية بامدة الرتبية الفنية يؤدي إىل ْورب. لفلسفية واالجتامعية للمنهج األسس ا

جتامعي املتطور الذي ينتمي  وسط اإلطار االً راقيةً مجاليةًليستطيع أن يعيش عيشة؛  ٍّتربية الفرد ككل
للوصول إىل التكوين العام الشامل  ٌ ما هي إال وسيلة-كغريها من املواد -  لذا فإن مادة الفن .إليه 

بل إجياد نوع من اخلربة املكتملة يف ؛ وال جيب أن يكون هدفها تكوين املهارة اليدوية فقط ، للمتعلم 
 .مراحل التعليم املختلفة 

 
 ق هذا الكون وأودع فيهوخل  اإلنسان يف أحسن تقويم ،-سبحانه وتعاىل-خلق اهللا 

الثروات، واخلريات، واإلمكانات ، ثم فوض إىل اإلنسان أن يستغل هذه الثروات من أجل إعامر 
ٍفيعترب اإلنسان أهم خملوق. ٦١: هود Ò  Ñ        Ð  Ï  Î  ÍZ  ] :  ، قال تعاىلاألرض  ُ 

 ومع .بيئته أو جمتمعه امل مع مكونات وهو يتع، ذ وجوده ُ التغريات يف املجتمعات منأحداثيف 
حرص اإلنسان عىل البقاء فقد بدأت حماوالته يف وضع خطط مناسبة للعمل ومواجهه املشكالت 



 

 
 

- ١٩ -

حتى حيقق االستقرار يف املجتمع الذي يعيش فيه ، من خالل استخدام ؛ التي يمر هبا يف جمتمعه 
 . األساليب العلمية و املنطقية يف البحث والكشف عن حقائق األشياء

أن اإلنسان بطبعه يتميز بحب االستطالع ) م٢٠٠٣كتبخانه ،( ذلك يذكر ويف
 . كتشاف سواال

ه عن ظاهرة اجتامعية معينة ّسؤال يوج: هي ولذلك ينطلق البحث من نقطة أساس ، 
مكن من العثور عىل األسلوب املالئم واالجتاه ت وهلذا فإنه ي؛الحظها الباحث وأثارت دهشته 

 .لو استطاع أن يسأل األسئلة الصحيحة ،  عملية بحثه عن احلقيقة الصحيح الذي يوجهه يف
 أن الدراسة امليدانية أو العمل امليداين )م٢٠٠٦عبد املنعم وعبد الباسط ، ( من ٌّكلويوضح 

Fieldworkتعد ّ خالهلا الطالب يامرس  املداخل اهلامة لتنمية املهارات البحثية خالل الدراسة ،  منُ
التقاط :  ومن أهم األنشطة التي يقوم هبا الطالب خالل الدراسة امليدانية .طة جمموعة من األنش

إجراء بعض املقابالت الشخصية مع املواطنني ووتسجيل املالحظات ،  ، الصور الفوتوغرافية
ّ؛ ومن ثم يكتسب الطالب ومجع العينات ، والشخصيات اهلامة  َ ْ من حيث حتديد ، املهارة البحثية ِ

صول عىل املعلومات من البيئة املحلية املحيطة ، واستخدام هذه املصادر يف مجع املصادر احل
 )٣١ص.(ما بينهم  وتبادهلا ونقلها يف، وتفسريها ، وتنظيمها ، وتسجيلها ، املعلومات 

 ) :م٢٠٠٠نوري ،(كام يذكرها ؛  للدراسة االستطالعية ٌ وسامتٌ أهدافْتبلورت ومن هنا
غية دراستها بصورة أعمق يف ُب؛  اًتها بطريقة أكثر إحكامبلورة موضوع البحث وصياغ - ١

 . املستقبل 
  .حتديد املفاهيم األساس - ٢
 .تنمية الفروض - ٣

 : ومن أهم سامهتـــا 
 . وعدم التقيد بالدقة الشديدة ، املرونة  - ١
 .واالنفتاح ، الشمولية  - ٢
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 .إنام عىل تساؤالت فرضية ، ال حتتوي عىل فروض  - ٣
 .مصادر مجع البيانات  - ٤
 .طالع عىل الدراسات السابقة اال - ٥
ويفضل عند استشارهتم استخدام استامرة أسئلة مفتوحة جلمع ، استشارة ذوي اخلربة  - ٦

 ) ٤٣ص(. بيانات جمتمع البحث 
وهى ختتلف عن ،  الزيارة األولية هي الزيارة االستطالعية إىل أن) ت.د الرشيعي ،(ويشري 

ات امليدانية التوصل إىل نتائج وحقائق عن الظاهرات حمل ر من الزيارَنتظُ فال ي؛الدراسة امليدانية 
فال يمكن القيام بالدراسات ، ولكنها مشاهدة مبدئية ملنطقة الدراسة يتحقق منها فوائد ، الدراسة 

  .امليدانية بدون زيارة 

 
اية االجتامعية تعود إىل عصور قديمة ؛ حيث كانت القبيلة تقوم هبذا مما الشك فيه أن الرع

 . وتقديم املساعدة والوقوف إىل جانب املحتاجني  ،الدور بمفهومه التقليدي البسيط 
كنظام التكافل االجتامعي عىل ؛ ر مفهوم الرعاية االجتامعية بنزول األديان الساموية َّوتطو
 الدول بتويل الرعاية الدول احلديثة بدأت احلكومات يف تلكولكن بعد قيام ، سبيل املثال 

 حيث أصبحت مسؤولية ؛وقامت بتقنني نظم وقوانني لتقديم الرعاية االجتامعية ، االجتامعية
 وقد اهتمت اململكة العربية .احلكومات إقامة مجعيات للرعاية االجتامعية بحسب إمكاناهتا 

ثري من املؤسسات االجتامعية التي تعمل عىل تقديم أنواع من انترشت الك، فالسعودية هبذا املجال 
وذلك ملساعدهتم عىل التغلب عىل املشكالت التي تواجههم يف ؛ الرعاية االجتامعية للفئات املحتاجة 

 .حياهتم 
 بل تعدت ؛ومل تتوقف الرعاية االجتامعية يف اململكة عىل األفراد العاجزين واملحرومني 

، فقامت بإنشاء برامج للتوعية واإلرشاد االجتامعي ، عىل املجتمع بصورة عامة ذلك إىل املحافظة 
وقد تنوعت مؤسسات الرعاية االجتامعية  .التي تصب يف صالح القيم والروابط االجتامعية النبيلة 

وأخرى ختتص برعاية ، فأقيمت مؤسسات لرعاية األيتام ،  يف اململكة بحسب تنوع احلاجة إليها
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 كام أقيمت إىل .ورابعة تقوم عىل رعاية املعوقني ، وثالثة لالعتناء باملسنني ، ملنحرفني  احداثاأل
 .جانب ذلك مؤسسات لرعاية املجتمع املحيل من الناحية االجتامعية

وكي تربط الباحثة الدور االجتامعي بالفن يف الدراسة قامت بوضع بعض احلاجات 
يف  كام وذلك. بغي عىل املؤسسات االجتامعية إشباعها واألهداف لبعض النظم االجتامعية التي ين

 :اجلدول التايل 
□▓╒♥╘╝ĉ║ ♣╒▐♪♂║   ╖╝╒╠♂║Ĳ▪♂┤  

  

 
        


 

 
 

             
 

           
 

  

  

 
 

  )إعداد الباحثة(جدول یوضح النظم االجتماعیة التي تساھم في إشباع الحاجات 
  
- □▓╒♥╘╝ĉ║ ›♥■♂║ )Social Work( : 

ة االجتامعية ، يقوم عىل أساس التكافل االجتامعي والتعاون    اإلسالم نظام متكامل للرعاي
بي بني الناس يف سبيل اخلري ، واحلض عىل الرب والرمحة والعدل واإلحسان ، ويف هذا قال  ِّالنَّ َّصىل - ِ َ

َاهللاَُّ عليه وسلم ََّ ََ ِْ ْمثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم (  :-َ ْ َ ْ َِ ِِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ِّ ََ َ َُ ِ َ ْ ُْ ُ َمثل اجلسد إذا اشتكى شيئا تداعى َ َ َ ً َْ َ ََ َْ َ ُِ َْ َ
َّله سائر اجلسد بالسهر واحلمى َّ َ ُ َُْ ََْ ُِ َِ ِ ِ  )عن النعامن بن بشري، أخرجه البخاري ومسلم (  .)َ

خري الناس أن أنفعهم  : (-  صىل اهللا عليه وسلم-قال الرسول: ًالرشيف أيضا ويف احلديث 
 .))٤٢٦( برقم ةصحيحالسلسلة ال واأللباين يف ني والبيهقيأخرجه الطرباين والدار قط. ( )للناس

قيام احلياة اإلنسانية ، وحيث يوجد املجتمع فالبد من نظام يف  ا  هاماًوبام أن للمجتمع دور
 لذلك جاءت أنظمة اإلسالم املتنوعة حمددة بشكل ؛يقوم عليه ، فيه الضوابط واحلقوق والواجبات 
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 . وهذا ما حرصت عليه سياسة احلكومة السعودية، رد وللجامعة حيقق املصالح اإلنسانية للف
 النشاط االجتامعي :يف أن املقصود بالعمل االجتامعي ) م٢٠٠٥النعيم ، (وتتفق الباحثة مع 

واملؤسسات، والتجمعات األهلية ذات  واالقتصادي الذي يقوم به األفراد أو املمثلون يف اهليئات ،
،  سواء كان ذلك باملال ؛ها ّلتقليل من حجم املشكالت واإلسهام يف حل وذلك هبدف ا ؛النفع العام

 . أو اجلهد 
-  ╦′ ▌╘♂║′  ╕┘Ÿ╫♪♂║:  

   :حرص  - رمحه اهللا- ّأن امللك عبد العزيز ) م٢٠٠٥النعيم،(    يذكر 

    ا   م ا ول     م ا  و             ا   اءات ا         وا    ـ د   ، "
             أ      ا       ا       ،      ره        اة     م   

       ؛وأو      م ا  زارة و  ـ   ا  زراء ، ور   ا   د    ا              ة 
 .    ه ا    ءات ا دار   ،وا       ،وا        ، وا     د  ، وا       ، وا      

 د إدارة                إ   ...     و   أول    م            وا    ل
إ   ،  ا       ا         وا   اف       و         أ   لا                   

، أن    إ   ء و     وزارة ا     وا    ن ا             ن ا       ا         
   أت    ر   ا       ا              و     ، ا    أ           ا           

   ٦٩ص . "    ا         ا                ا     ت      ت ا   

ن رشعية هذه الدولة هي يف منهجها وتارخيها أ) ـه١٤٣٣آل سعود، (يؤكد هنفسويف االجتاه 
 والبناء  ، يف احلكماً ومسلكاًاللتزام بالدين الصحيح منهجباية رشعٍة الذي بدأ ببيع، الطويل 

التي تفيد الناس ، ه الدين من معطيات العرص احلقيقية ّرالسيايس واالجتامعيي ، مع األخذ بام يق
 . واملجتمع 

 : أن سياسة احلكومة السعودية )  م٢٠٠٥، النعيم (ويوضح 
      ا  و   ا       ا        ؛ ا   ـ          ا       إ                    "

  ت ُ  ا   و     ا       ا  .        أ       ـ ة    ا              ا  و
  ور     م                ء  ا            ا            أت        ا       

و     ،  ـ ١٣٨٠وزارة ا     وا    ن ا         ،    ا     ا          م 
،   ه ا  زارة                   ا       ت ا       ، وا         ن ا       

 و  دت .و        ت ا    و    ، و     ة ،  ور     ا    ب، و      ا   ى 
  :ا  زارة أ  ا         ل   ث أ  اف
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    إ  ر ، ر   ا       ا           ن ا         وا          ا        -١
  .     ا     وا    دئ وا    ً     

  .      و      ا   ا   وا    و  ت  -٢

   ف إ   ،   ً      ً      ا            ا    م          ا       ا      -٣
  )٧٠-٦٩ص. (و          ى         ، ر   و   ا   ا     

- ╗╒♥▐♪♥♂║  )organizations(:  
،  من أشكال االجتامع اإلنساين ٌ شكل"  :املنظمة االجتامعية بأهنا)   م١٩٧٣، بدر (ف ّيعر

ومتيز عالقاهتم عن عالقات ، جتامع اإلنساين يقوم بتأدية وظيفة معينة ينفرد هبا هذا النوع من اال
 )٧٦ص.( "غريهم من األفراد يف األنساق  أو األشكال االجتامعية األخرى

ّ إىل أن يشري) م٢٠١٣التوجيري،(؛ فإن قدمته التعريفات السابقة من مميزات  اممالرغم عىل و
 حيث يقوم بتنظيم ؛ت التطوعية إىل مبادرة لتأسيس جهاز هيتم بتنظيم كافة املؤسسا" جمتمعنا حيتاج

لينقلها من حالة العشوائية املتفرقة والتكرار يف خدمات كل منها يف حميط ؛ ما بينها  عالقة املتظامت يف
 بتنظيم عالقة املنظامت مع اً ويقوم أيض. منظومية متكاملة تستفيد من بعض ليصنع؛  ا منعزل حالي
 )١٧٠ص.( "ارية باإلضافة إىل سد الثغرات اإلد ،املجتمع

يمكن ، عدة خصائص لطريقة العمل مع اجلامعات ظهور ) م١٩٩٩سيد ، (ويوضح 
 : حتديدها عىل النحو التايل 

 .واملهارات ، واملبادئ ، فر هلا املعرفة جيب أن يتو - ١
 . من الفرد واجلامعة ٍّتحقق فيها النمو لكل، يخدمة اجلامعة عملية ديناميكية  - ٢
وهذا ؛ يستخدم فيها األخصائي نفسه ومهاراته ،  اًية معخدمة اجلامعة طريقة وعمل - ٣

 .يضفي عليها اجلانب الفني القائم عىل العلم 
 .حتقيق النمو االجتامعي للمجتمع  - ٤
هنا عملية تربوية لتدريب وتنمية قدرات األعضاء عىل التفاعل اجلمعي عىل اكتساب أ - ٥

 .ومعايريه السائدة ، قيم املجتمع وثقافته 
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من خالل توجيه التفاعل ؛  التغري املنشود حداثا وسيلة وأداة ألاجلامعة نفسه - ٦
وتوجيه املميزات واالستجابات التي حتدث بني األعضاء أثناء ، االجتامعي الديناميكي 

 . ممارستهم ألنشطه وبرامج خمتلفة داخل املؤسسة 
  )١(خریطة مفاھیمیة 
  )حثةمن إعداد البا(شمس .  دأھداف خدمة الجماعة من وجھھ نظر

  

 

  

  

  

  

  

 
 :أن املجتمع العريب السعودي ) ـه١٤٢٤ كتبخانة ،(يذكر 

و        ،       ات ا        وا    د           ل        ا   ر     ّ     "
وأ     ا   .  ن  ـ و    ا١٣١٩   م   ؛     ا  و   ا    د   ا   ا   ا   ث

      ا       ، : ا      ا        ا           ا       ا      ا    دي    
  و              و              ،       ا    ف ا     وازد  ر     ا   و

 ا      ا           أ  اث  ا و   أ       ة   ا      .               
 .، وا      ا     دي       ، وا      ا    ي ا      ا :أ     ؛ ا       

و    أ       ه ا   ا               ذج     ي      ،          ا    دة 
، وو      ا           ا   د        رة    ذج     ي            ات ا    

 و     .     ظ     ا     وا    دئ ا       ا      ؛   ًا     وا    م   
       ا       ا       ا    د   أن      دو              ء ا   ر وا      ا

  )٣٨٤ص( ."ا     

 للتطبيق ً بمقوماته ، قابالاً ، حمتفظا  قوي- من الناحية النظرية-    إن اإلسالم ال يزال 
 يف منتصف  التي نشأت)واقع الدولة السعودية: (والتفاعل مع الواقع ، ولعل أصدق دليل عىل ذلك 

 اإلصالح اإلعداد للحیاة التأھیل

 الوقایة التنشئة االجتماعیة
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 ومازالت إىل اليوم الثالث عرش والرابع عرش ،جري واستمرت خالل القرنني اهل الثاين عرشالقرن 
 )م٢٠٠٨الطريقي ،.(حمتفظة بمبادئها ومقوماهتا ، مع أخذها بأسباب احلضارة واملدنية املعارصة 

فهي ؛  العامل حكومة اململكة تنهض عىل أطهر بقعة يفأن عتبار األخذ يف االتؤكد الباحثة و
ومسجد وقرب ، تضم بيت اهللا ومسجده احلرام يف مكة املكرمة ، كام أهنا تضم روضة من رياض اجلنة 

 البالد التي وأهنا.  - صىل اهللا عليه وسلم-سيدنا حممد  سيد البرشية وأعظم خملوق يف تاريخ احلياة ،
ّومن ثم ؛ زيارهتا إىل  يتطلع كل مسلم من تلك املاليني َ  ما هو إال ي قائد من القادة السعودينيإن أفِ

 .  وإمام وخادم هلم ، خليفة للمسلمني 
 ) :م٢٠٠٠بن باز ، (يوضحها  ،  جتاه الفرد واملجتمعٍ وواجباتاً الدولة حقوقوقد التزمت

سان وفق قواعد الرشيعة محاية حقوق اإلنونرش العدل                 ، ة جمال احلامي - ١
 .اإلسالمية

حافظة عىل األمن الداخيل واخلارجي             التزمت الدولة باملحافظة عليه جمال امل - ٢
 .بتوفري األمن للمواطن واملقيم 

جمال الرعاية االجتامعية والصحية والتعليمية والثقافية            تكفلت الدولة بحق  - ٣
علوم رعاية الوكاملرض والعجز والشيخوخة ، ؛  له ٍّحلإجياد املواطن وأرسته يف 
املحافظة عىل الرتاث احلضاري ، وتشجيع البحث العلمي ، وواآلداب والثقافة ، 

 . املحافظة عىل البيئة وتوفري الرعاية الصحية والتعليم ، و
 وهو ، الواليات وأرشفها ِّأن القضاء يف اإلسالم من أجل)   م٢٠٠٨الطريقي ، (   ويوضح  

ْ حمٌفريضة(:  -ريض اهللا عنه-كام يقول عمر بن اخلطاب اخلليفة الراشد  وكانت  . )ٌةَعَبَّتُ مٌةنَُّوس،  ٌةَمَكُ
عليه السالم، -األنبياء تسوس أقوامهم وحتكم فيهم باحلق والقسط ، ولعل من أشهرهم النبي داود 

Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë     Ê  ] : الذي خاطبه ربه بقوله    É
 ß  Þ    Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  ç  æ  å  ä  ã  â  á   à Z 

ُمن هنا عني به فقهاء اإلسالم عناية الئقة ، فبحثوه باستقالل ، وبحثوه ضمن مدوناهتم و. ٢٦: ص ُ



 

 
 

- ٢٦ -

وفضله ، وأركانه ، ورشوط القايض وآدابه ، وكيفية توليته ، ، أمهيته :  فذكروا  ؛الفقهية العامة
 .وطرق اإلثبات ، وإجراءات املرافعة 

ّا قدمته وتقدمه اململكة العربية السعودية من خدمات يف املجاالت االجتامعية ّوعىل الرغم مم ْ ّ
ْإال أن ضغوط احلياة ، ومتغرياهتا ، واملستجدات احلديثة يف جمال التقنية واالتصاالت ، قد أفرزت 

ّأنامطا من السلوكيات واملشاكل االجتامعية ، عدد  ا ًبعضا منها ؛ وذكر أهن) هـ١٤٣٠الشمريي ، (ً
 : تتمثل يف التايل 

 -       ا    رات وا      -   م ا    اف ا        ا -   اثا   اف ا " 
 -ا     ا   ي -  ا     وا    ل- ا     ر - ا      -  ا   ا     وا     ب 

 - ا   اع ا        - ا   ر -ا   ق   -ا        - ا    د -ا      ا   ي 
 ا     ر ا      - ا   ب وا    -   ء ا    ر -ا        وا        

 -  ا    ة - ا     وا   و   - ا     ا        - ا      ا       -وا     
 -  ا      ا       -ا       ا         - ا       وا         -ا          ا     

  ) ١٩-١٨ص( " .ا    اب  

  :لقضايا أو املشكالت االجتامعية ا تلكبعض ستتناول الباحثة ويف ما ييل
١-   )The problem of divorce( :  

إهناء العالقة الزوجية بحكم الرشع : يعني بالطالق أن )  م٢٠٠٨، قمر وآخرون (يوضح 
ا لألشخاص الذين ًا مشئومًحادث -اً يف كل الثقافات تقريب– بدون شك –ويعترب الطالق . والقانون 

 عىل حمنة ًفشل النسق األرسي ، باإلضافة إىل اعتباره دليالعىل ا ًا واضحًترب مؤرشيشملهم ، كام يع
 . وسيلة للهروب من توترات الزواج ومسئولياته  وينظر إليه كذلك .شخصية 

 . ا ا أو مادي ا أو ثقافي عدم االنسجام بني الزوجني عاطفي: سبابه أومن أهم 
ّتعدو  حيث كشف قرار لوزارة التخطيط السعودية صدر ؛  أهم الظواهرالطالق من مشكلة ُ

 عن أن اململكة العربية السعودية تعانى من ارتفاع ملحوظ يف معدالت الطالق )م٢٠٠٥(يف يوليو 
 ،حالة طالق يف اليوم ) ٣٣ (بمعدل، دقيقة ) ٤٠(فقد ذكر التقرير أن حالة طالق حتدث كل ، هبا 
 )م٢٠٠٦،املطوع.(حالة يف السنة ) ١٢١٩٢(و
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ذلك  عن ً فهي فضال؛ف َرِن واحلَِهاملو   وختتلف نسبة الطالق باختالف العادات والتقاليد 
يف حياة أعضاء  وللطالق آثار اجتامعية وخيمة .ف الطبقات االجتامعية واملهنية باختالختتلف 

ل من  حيث يتأثر املركز االجتامعي لكل من الرجل واملرأة ، ويعاين األطفا ؛األرسة بعد تفككها
ومن افتقاد عواطف األبوة  احلرمان ومن التفكك العائيل ، ومن احلياة املدنية  غري املستقرة ،

 .          واألمومة والدفء العائيل
٢-    General social deviation)( :  

عال دخيلة فأن االنحراف االجتامعي ما هو إال  أ إىللكرتونية اإل)مقاتل(  تشري موسوعة 
 وقد .وال يتقبلها أغلبية  أفراده ،  ما ٍختالف السلوك السوي واملعايري والقيم املتعارف عليها يف جمتمع

 وعىل سبيل املثال .ونحو ذلك ،  ًةّ رشعيً دينيةٍ أو غري قانونية ، أو انحرافاتً قانونيةٍتكون انحرافات
 من االنحراف ّ السعودية بجهود بارزه للحد اململكة العربيةتقوم: ) م١٩٩٠زيدان ، (وبحسب رأي 

خاصة ؛  عىل تأدية الصلوات يف أوقاهتا ّواحلث، واالرتقاء بالفضائل ومنع الرذائل ، الديني 
 .ماكن العامةدين يف األوجولألشخاص امل
عد ُوالب، ك الفرد بثقافات أجنبية دخيلة عىل جمتمعهُّ متسّنأ: ستخلص الباحثة مما سبق َ  وت

مما يعطي فرصة لالهنيار ح  يف السلوك السوي ًب خلالّسبمسك بتعاليم اإلسالم الدينية قد عن الت
 .وانحراف كافة فئاته، داخل املجتمع 

٣-   )Juvenile delinquency( :   

وترض ،  االطفال واملراهقني بأفعال وأنامط ختالف القانون ُقيام:   هوحداثانحراف األ
 ) .ـه١٤٢٦،زريقات(املجتمع

ّ    وتعد نظر إليها يف ُوكان ي،  ظاهرة قديمة العهد يف املجتمعات حداث ظاهرة انحراف األُ
نظر إليها بأهنا ظاهرة تكونت ُأهنا ظاهرة تستحق العقاب، أما يف العرص احلديث فيعىل العهد القديم 

،  ظروف اقتصادية أو،  أو الطالق، كالتفكك األرسي ؛ نتيجة ظروف اجتامعية يف املحيط األرسي 
 . العالج بحاجة إىل ْنَإذ؛ فهي  وأخالقياهتم حداثأثرت عىل سلوك األ؛ أو نحو ذلك 

 )م٢٠٠٦،سمية(
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ا يف تفيش ً بارزاً دوراًن لوسائل اإلعالم أيضفإ) م٢٠٠٥آل طيلة ،(     وبحسب دراسة 
م ُّطفل عىل تعل العديد من النظريات التي تساعد الوهنالك.  حداثظاهرة االنحراف عند األ

 : -عىل سبيل املثال- ومنها. السلوك املنحرف 
ساس تقليد ما يشاهده أو يسمعه من وسائل اإلعالم أتكون عىل و : ةي النظرية النموذج-  

  .وخاصة التلفاز 
 لديه النزعة تغرس  ، نتيجة ما يشاهده الطفل من برامج عنفتكون و :نظرية التفريغ -
حدى الدراسات يف إنتائج إىل  وبالرجوع .إجياد طرق للتنفيس عنها إىل لجا في، كبوتة املالعداونية 

اللوم عىل برامج بلقون ُمهات يف الواليات املتحدة يمن اآلباء واأل%) ٧٠(نجد أن ) م١٩٥٤(عام 
 .حداثالعنف وقصص اجلريمة يف تفيش ظاهرة انحراف األ

، ان نتيجة ظروف اجتامعية وغريه قد يتكوحداثانحراف األّأن  الباحثة تؤكد  ومما سبق 
 . تلك االنحرافاتِّتفيشيف  اًإال أن لوسائل اإلعالم دور

٤-  ) Drugs and smoking( :  
ت الكربى التي باتت تؤرق   أصبحت مشكلة إدمان املخدرات والتدخني من املشكال

ؤدي إيل زيادة يمما قد ؛ ة ونفسية وهلا ارضار صحية واجتامعي،  فهي تعد آفة خطرية قاتلة ؛اجلميع 
أو جمالسة ،  ضعف الوازع الديني إىل وقد يرجع ذلك .نحو ذلك نسبة اجلرائم والعنف والرسقة و

 .أو كثرة اهلموم واملشكالت االجتامعية ، أو حب التقليد ، رفقاء السوء 
ة العامة كرب األخطار عىل الصحأمن يعترب تدخني السجائر أن ) م٢٠٠٩ياسني،(  ويوضح 

ا يف ًوتؤكد األدلة العلمية أن للتدخني أثر . التي يواجهها العامل وهو يستقبل القرن احلادي والعرشين
إن إجيابية الفرد  .  مشكلة اجتامعية واقتصادية خطرية األبعاد متفاقمة اآلثارُّ فهو يعد؛الصحة العامة 

 )٢١١ص(. هي واجب ديني  ؛ املجتمعيف التعامل مع جائحة التدخني بام تشكله من عبء ينوء به 
 العامل األول واألساسهو   وبناءا عىل ذلك ترى الباحثة أن تعاطي املخدرات والتدخني 

أرضار ب همتثقيفوتوعية الشباب بد من عمل ندوات تثقيفية هدفها ، وال جمتمعأي لدمار بنية 
 .سائر د املجمع من خّكب، وما ي من خطورة ملحيما ؛ واإلدمان والتدخني 
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٥-   )Murder, rape( :  
الذي أو كردة فعل للعنف الثقايف ،    تدخل جرائم القتل واالغتصاب ضمن العنف املبارش 

 التعبئة النفسية واإلعالمية ضد - الرتويج للصورة السيئة عن الطرف اآلخر -الكراهية : يعتمد عىل 
زيادة يف فالعنف الثقايف هو السبب الرئيس  .غتصاب،مما يؤدى إىل جرائم القتل واال؛ الطرف اآلخر 

والبد من وجود رقابة . جرائم القتل واالغتصاب التي انترشت بمعدالت كبرية يف العقود األخرية 
، التي تعترب  للحد من جرائم القتل واالغتصاب  ؛م يف وسائل االتصال املختلفةَّشديدة عىل ما يقد
 .من كبائر الذنوب 

٦-   )Domestic violence( :  
أو اإلساءة ، اإلساءة األرسية :  به يقصد بالعنف األرسي أن) م٢٠٠٩،احلليبي(يذكر   
 من الذين يعانون من العنف حداث حيث نجد أن الغالبية العظمى من األ؛أو الرضب ، الزوجية 

 بإدمان أحد األرسة املبتالةأو ، أو وفاة أحد الوالدين ، األرسى داخل األرسة املفككة بسبب الطالق 
 . أفرادها 

 من ٍّلكل؛ نه البد من الوقوف عىل التأهيل األرسى من بادئ األمر فإوبحسب رأي الباحثة 
القائمة عىل أساليب تربوية ، كهم بأصول الرتبية والتنشئة االجتامعية السليمة ّومتس، األب واألم 

 .رة العنف األرسىللحد من ظاه؛ وبرامج توعية وتأهيلية  ، بعيدة 
٧-   )Theft( :  

تأثري البطالة يف نسبة ، )م٢٠٠١ Raphael g Winter – Ebmer،(   تناولت دراسة 
رسقة  - النشل-الرسقة(ومنها ، ومن هذه اجلرائم مايدخل ضمن االعتداء عىل األمالك . اجلريمة 

االعتداء وبني ) الرسقة(رائم ردة بني جّوأكدت نتائج دراستهام وجود عالقة ثابتة ومط) السيارات
 . بحيث تزداد نسبة وقوع هذه اجلرائم بازدياد  نسبة البطالة يف املجتمع ؛عىل األمالك والبطالة

 . للحد من الرسقات ؛ ملشكلة البطالة يف املجتمعٍّحل لذلك ترى الباحثة رضورة إجياد 
٨-   Suicide)( :  

ًمتعمدا  ً االنتحار إيذاءُّ    يعد َيقصد منه ، لنفس لَّ  قال اهللا .أو قتل النفس ،  ِإهناء احلياة: ُ
   ٢٩: النساء Q  P         O  N  M   LK  J  IZ  ] : تعاىل
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  :- صىل اهللا عليه وسلم-  اهللا قال رسول:  قال- ريض اهللا عنه-   ويف احلديث عن أيب هريرة 
ْمن( َّتردى َ َ ْمن َ ٍجبل ِ َ َفقتل َ َ َ ُنفسه َ َ ْ َفهو َ ُ ِنار يف َ َجهنم َ َّ َ َّيرتدى َ َ َ ِفيه َ ًخالدا ِ لدا َِ ُ ًخم َّ ًأبدا، ِفيها َ َ ْومن َ َّحتسى ََ َ  ُ سام َ

َفقتل َ َ ُنفسه َ َ ْ ُفسمه َ ُّ ُ ِيده يف َ ِ ُيتحساه َ ََّ ِنار يف ََ َجهنم َ َّ َ ًخالدا َ لدا َِ ُ ًخم َّ ًأبدا، فيها َ َ ْومن َ َقتل ََ َ ُنفسه َ َ ْ ٍبحديدة َ َ َ ُفحديدته ِ َُ َ ِ َ 
ِيده يف ِ ِبطنه يف ِهبا ُأََجي َ ِ ْ ِنار يف َ َجهنم َ َّ َ ًخالدا َ لدا َِ ُ ًخم َّ ًأبدا ِفيها َ َ ، ومسلم ، رواه البخاري ) صحيح( )َ

  .بتقديم وتأخري  ؛والنسائي، وأبو داود ، والرتمذي 
ب َعاقُ أن املنتحر ي- صىل اهللا عليه وسلم-وقد بني النبي ، االنتحار من كبائر الذنوب و   

إلنسان أن ا وأنه ليس من حق،  كان ٍ سببِّا ألي  قطعيًم االنتحار حتريامّرُ وح.ه به بمثل ما قتل نفس
  .اًغضب واًاحتجاج و، أ ٍ عن ضيقاًتعبريحه يزهق رو

٩-  ) Begging( :  
أو ،  ٍا بعاهاتّإم؛  عطفهم وكرمهم ؛ باستجداء من عموم الناس ٍأو طعام ، ٍ مالُهو طلب  
 وهي ظاهرة أوضح أشكاهلا .لنظر عن صدق املتسولني أو كذهبم  بغض ا.ال أو باألطف،  ٍبسوء حال

 .تواجد املتسولني عىل جنبات الطرقات واألماكن العامة األخرى
ْمن(: قال صىل اهللا عليه وسلم .  لُّم التسوِّورد يف القرآن والسنة ما حير وقد َسأل َ َ ًمسألة َ َ َ ْ ْعن َ َ 

ِظهر ْ ًغنى َ َاستكثر ِ َْ ْ ِرضف ْنِم َِهبا َ ْ َجهنم َ َّ َ ُقالوا )َ ُظهر َما: َ ْ َقال ِغنًى؟ َ ُعشاء(: َ َ ٍليلة َ َ . ) رواه اإلمام أمحد ()َْ
.  )الزكاة(من أركانه اخلامس ركن هو ال اإلسالم يففاحلل النهائي واألكيد يف مشكلة الفقر والتسول 

َنقص َما: (قال صىل اهللا عليه وسلم : ويف احلديث  َ ٌمال َ ْمن َ َصدق ِ َ إخراج  فالبد من .رواه الطرباين ) ٍةَ
 .الصدقات يف مكاهنا الصحيحالزكاة ، والتربع ب

١٠-    Family disintegration)( :  
 احلوار فيه مراجعة ّحيث إن  إن انعدام احلوار داخل األرسة هو أساس التفكك األرسى 

 :ن ّفيه أمران مهام لكن يكون  ؛ن اآلراءويظهر خالله اخلالف وتباي، وفيه مفاوضة ،  للكالم ٌةّومراد
 .رص املحاور عىل إقناع حماوره بفكرته حيهو أن : األول   
 ) م٢٠٠٩.بكار.(املحاوران الوعي بالقضايا وباهلدف من احلواريملك أن : الثاين   
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 االستقرار زادوتوضح الباحثة أنه كلام زاد التعليم والوعي الثقايف واحلوار داخل األرسة 
، العامل املادي : مثل تؤدي إىل التفكك األرسي ؛   غري منضبطةهناك عواملو،  األرسي

 . واأليديولوجي
١١-   ) Corruption( :  

َفسد :  ً لغةُالفساد) : الفساد(عن لفظة لكرتوين  قاموس املعاين اإلورد يف   ُاحلال أو األمر أو َ ُ
ُاليشء µ    ´  ³       ²     ±  °  Z  ¶]  :قال تعاىل   .أصابه اخللل ِخرب ، اضطرب ، : َّ
 ٧١: املؤمنونº  ¹  ¸  ¶  µ  ´  Z   «  ¼  ½] .   ٢٢: األنبياء

وجرائم . االبتزاز، واملحسوبية واالختالس و كالرشوة ،؛  فساد سيايس :أنواع والفساد 
الحتاد العاملي  قام اوقد. أو فساد املعلومات .  مثل خمالفة القواعد ، واألحكام اإلدارية  ؛الرشكات

ما خيص الفساد  اخلاص بنتائج الدول وترتيبها يف )م٢٠٠٧(عام ملكافحة الفساد بنرش تقريره األخري 
. وهى منظمة مستقلة ،  حول العامل ًدولة) ١٨٠( حيث قام هذا التقرير عىل؛ اإلداري واملايل فيها 

 . دولة١٨٠من ) ٧٩( ـوكان ترتيب اململكة العربية السعودية يف املرتبة ال
وغياب ، وهدر أموال الدولة ،  إساءة استخدام السلطة سببهاوترى الباحثة عن هذه املرتبة 

من خادم احلرمني ٍ، بأمر  تم إنشاء اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد يف اململكة وقد. الرقابة اإلدارية 
، ورصده، حلكومي مكافحة الفساد ا إىل هتدف صالحات أخرىإ ضمن عدة -حفظه اهللا- فني يالرش

  .كوترتبط مبارشة باملل
١٢-    ))Spinsterhood  :  

الرغم من اجلهود املبذولة من اجلمعيات اخلريية وعىل  أوشكت أن تكون ظاهرة ، العنوسة
ّ، إال أن ذلك مل يأت بالنتائج املرجوة ومشاريع إعانة الشباب عىل الزواج  ّأن احلل تؤكد الباحثة و. ِ

 .والعادات املستمدة من اإلرث الثقايف احلضاري اإلسالمي، ك املجتمع بتعاليم الدين ُّمتسيكمن يف 
١٣ -  ) الشذوذ( :  

، وتتشبه بالذكور ، الفتاة التي تقص شعرها : وهي ،  boyالبويات مأخوذة من لفظ 
اجلامعات بني يف خاصة و، ظاهرة منترشة يف املجتمع السعودي ال ذهوه. وتترصف بخشونة 
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،  ا  قضية خطرية جد؛ باعتبارها وهناك العديد من الدراسات التي تناولت هذه الظاهرة .الفتيات
 ّللحد؛ واملشاركة بمعارض مجاعية تتناول تلك القضية ،  بإقامة الندوات هبا ؛جيب توعية الفتيات 

 .منها وعالجها
١٤-  ) Racism and neural( :  

 من حيث الصفات  ؛ هو أسمى أو أدنى من اآلخرانًَّعيُ ماًرقِ عّاالعتقاد بأن: هي العنرصية 
قد يف معظم األحيان قائم عىل  وهذا املعت .، أو اخلصائص الوراثية ، أو األخالقية االجتامعية
 . عن تعاليم الدين االنحراف

هناك فليس هلم أصول بدوية الذين ) قبلينيالغري (أما العصبية ضد املواطنني احلرضيني 
القاطنني يف جدة، ومكة، : مثل ؛  ليس هلم أصول بدوية يعاين منها منالكثري من التفرقة العنرصية 

  .)ـه١٤١٥،عبد احلليم.(واملدينة 
َ أمهات املؤمنني ، ونارصإحدىج من مارية القبطية ّفقد تزو، ولنا يف رسول اهللا قدوة   بالل َ

ألن الرسول ؛ خر اإلنسان بحسبه ونسبه  وليس من العيب أن يف.هللا عنهم  ريض ا)العبد(بن رباح 
 يف عىل أن ال يؤدي ذلك إىل نشوءولكن ، صىل اهللا عليه وسلم، قد افتخر بأنه رفيع احلسب والنسب 

 .التعصب بني أفراد املجتمع 
١٥-   The high cost of dowries)( :  

فهي ؛ ة يف املهور معضلة أكرب من العنوسة والعزوبية أن املبالغ) م٢٠١١،الرماين(يوضح 
ّأرس الديون يف  الشبابعِوقُوت ،يف طريق الزواج ومجع الرؤوس يف احلالل حجر عثرة   لشهور ْ

 .طويلة
ولذلك ترى الباحثة أن مشكلة غالء املهور واإلرساف يف حفالت الزواج قد شغلت بال 

وىف ذلك  خمالفة ألوامر اهللا تعاىل وأوامر ،  املبكر كثري من الناس وحالت بينهم وبني الزواج 
كام قال الرسول صىل اهللا . وتيسري أسبابه ، ب يف الزواج املبكر ِّالتي ترغ) صىل اهللا عليه وسلم(رسول

وخمالفة هدي النبي صىل اهللا  . )محدأمسند اإلمام  . ()ركة أيرسهن مؤنةأعظم النساء ب(: عليه وسلم 
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والسفر إىل ،  الشباب والفتيات للخطر والفتنة والفساد ِّىل املهالك ؛ وتعرضعليه وسلم تؤدي إ
 . اخلارج 
١٦-  ) Fraud( :  

جمموعة  وادّحدالعديد من الدارسني والباحثني أن لكرتونية توضح موسوعة ويكيبيديا اإل
 :ومنها ، من العوامل يروهنا من أهم األسباب التي تؤدي إىل الغش 

إن الدراسات الرتبوية :  األرسية واالجتاهات الوالدية يف تربية األطفالعوامل التنشئة  -
ويف املراحل ، أمجعت كلها عىل أمهية التنشئة األرسية لألطفال داخل األرسة ،والنفسية واالجتامعية 

ا يف تعليم الطفل ويف ًا بارزً دورّتؤديوما يسودها من عادات وقيم ، فاألرسة.  املبكرة من أعامرهم
 .سابه منظومة القيم احلسنةإك

والوسط املدريس يف فرتة ، ومنها نظام االمتحانات: العوامل الرتبوية والتعليمية -
، واملذاكرة اجليدة ،  وأسلوب وكفاءة املعلم يف التعليم وخوف الطالب من االمتحان ،، االمتحان

 .والنجاح والرسوب
حظ أن الطبقة العليا ا ما نالًغالب : )تصاديةواالق، الطبقة االجتامعية (العوامل االجتامعية  -
عىل  ، من أجل احتالل مركز اجتامعي مرموق  ؛تي تشجع أويتم الضغط عىل أبنائها هي اليف املجتمع

  .العكس من الطبقة الدنيا
، ساسها األخالق اإلسالمية، أاالهتامم بتطبيق أساليب حديثة تربوية َوجوب وترى الباحثة 

للحفاظ عىل دور األرسة واملجتمع يف ضبط ؛ ألرسية بمساعدة مؤسسات الدولة  التنشئة اوسالمة
 .الغش يف جمتمعنا احلل األمثل إلهناء  هوهذاو . القيم والعادات والدين

١٧-  ) National Identity( :  
مل عىل ا يشتً من الثقافة يف إطار األمة ، والوطن الذي يمثل كياناًاهلوية الوطنية نوعُمتثل 

 ومن أبرز  .أفراد ومجاعات إنسانية متعددة، ويمكن جتسيده باألمة الواحدة مقارنة باألمم األخرى
ألن الثقافة والدين ؛ التحديات املعارصة التي تواجه جمتمعاتنا املحافظة عىل اهلوية الوطنية والثقافية 

 .وديننا اإلسالمي، فالبد من متسكنا بثقافتنا العربية ، أحد مكونات اهلوية الوطنية 
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١٨-  (Unemployment) ١٨ -   :  
ًوقد حلل اإلسالم مشكلة احلاجة املادية والبطالة حتليال ً ، كام حللها حتليالا  نفسيَّ   .ا  ماديَّ

ْإن النفس إذا أحرزت قو(":أنه قال  ما روي عن رسول اهللا صىل  اهللا عليه وسلم : ذلك فمن ْ َُ ْ َ ََّ َ َ ِ ْ  ََهتاّ
ْاطمأنت َّ َ َ هذا النص يكشف العلمية التحليلية للعالقة بني اجلانب النفيس من ف . )حديث مقطوع () .ْ

ّاإلنسان وبني توفر احلاجات املادية ، وأثرها يف  االستقرار والطمأنينة ، وأن احلاجة والفقر يسببان 
 كأمراض اجلهاز ؛دة َّالكآبة، والقلق، وعدم االستقرار ، وما يستتبع ذلك من مشاكل صحية معق

 . اهلضمي ، والسكر ، وضغط الدم ، وآالم اجلسم ، وغريها 
 لذلك دعا اإلسالم إىل العمل ، ؛َّوالبطالة هي السبب األول يف الفقر واحلاجة واحلرمان 

 بل وأوجب العمل من أجل توفري احلاجات الرضورية للفرد ، إلعالة من ؛ البطالة والفراغ هنى عنو
  .جتب إعالته

١٩-   )Alienation( :  
جتعله حيس أنه غريب وبعيد عن بعض ،  ًةّ تامً تسيطر عىل الفرد سيطرةٌحال :االغرتاب 

إذا ،  عىل أساس موقف اإلنسان يف العامل ، تنشأ ٌضيةَرَ مٌفاالغرتاب ظاهرة . نواحي واقعه االجتامعي
 )ت.عبد الفتاح،د.(رتب ا فإنه يعود إىل موقف املغًا صحيحًموقفُيقف منه مل يعد 

خدم بنطاق واسع لإلشارة إىل ُن مفهوم االغرتاب يف العرص احلديث استأوترى الباحثة 
 القلق ،: مثل حاالت  ؛ ظواهر اجتامعية، ونفسية تنتاب الكبار والصغار من النساء والرجال

 .غريهاو، واليأس، والوحدة، وفقدان املعنى ، وحاالت انحالل القيم، وفقدان الشخصية 
٢٠-  ) Social Control( :  

يرجع إىل العمليات الضبط االجتامعي يف معناه العام أن إىل ) م٢٠١١مصطفى ،(يشري 
ملراقبة ؛  ما أو جزء من ذلك املجتمع ٌالتي يتخذها جمتمعجراءات املقصودة وغري املقصودة واإل

 .مُظلنُّأو ا، والقيم ، ا للمعايري ًوفق ،  فيهسلوك األفراد
خلصوصية ًا حازما ؛ ً أنه البد من تطبيق كل نظريات الضبط االجتامعي تطبيق الباحثةترىو

وحتليل نطاق االنحراف عن املعايري االجتامعية ، حتى نصل إىل حتقيق النظام االجتامعي ، نا جمتمع
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 .داخل املجتمع
٢١-     )Sub-culture( :   

 اململكة العربية السعودية ُّمتيزمن املعروف أنه سياحة واآلثار يذكر موقع اهليئة العامة لل
واملعامل السياحية ، كاملساجد ؛ ا يف اهلندسة املعامرية  وهذا واضح جد. متميزة برتاثها الثقايف املتنوع

صنف الثقافات من حيث مدى شموليتها ُوت . ل ثقافة مجيلة يف الرشق األوسطِّوهذا يشك. املحلية 
 ثقافة ؛ فهيالثقافة اإلسالمية  :ومن ذلك   .سة، وثقافات فرعية، وأخرى حمليةفات رئيإىل ثقا
اململكة العربية يف امرسات املإال أن ذلك ال يعني أن املامرسات الثقافية يف باكستان هي نفسها ، ةرئيس

وهكذا تتاميز . فلكل دولة أو منطقة ثقافة فرعية، وحدة العقيدة من رغم ؛ عىل الالسعودية أو املغرب 
 فروع من الثقافة األصلية وكلها، حلية املثقافات ال املناطق وباختالف لمجتمعلاملامرسات اليومية 

 .ةالرئيس
 لكافة الثقافات مية هي الثقافة األم واألساسن الثقافة اإلسالألذلك توضح الباحثة 

 وحدة مجيعها عن مل خترج وإن، ولكافة األيديولوجيات التي يمتلكها البعض ، الفرعية األخرى 
 .العقيدة اإلسالمية

٢٢-   :  

ما بني األفراد يف مجيع   الدين اإلسالمي عىل الرتاحم، والتعاون، والتعاطف يفّحث
-  .   /  ]   :وهذا مايقره رصيح قوله تعاىل  .ُّكلها  وبذلك تتكافل األمة  ؛ملجتمعاتا

  4  3  2  1  0Z كقوله ؛ ة فويؤيده األحاديث النبوية الرشي.   ٩٢: األنبياء
 )صحيح البخاري ومسلم ()اًاملؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض (:صىل اهللا عليه وسلم 

وهى عملية . وظيفتها تقليل أو جتنب الرصاع ، يعترب التكافل بشكل عام عملية اجتامعية و
 أو التدعيم  ،ت عن طريق التدعيم املؤقتتؤدى إىل وقف الرصاع بني اجلامعا، تالؤم اجتامعي  

    )م١٩٩٦غيث،.(الدائم للتفاعل السلبي
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٢٣ -   Immigration)( :  
 . )هجرة الرسول حممد صىل اهللا عليه وسلم(بداية اهلجرة النبوية من  ٌّدَمَستُمصطلح م

البحث عن : نها وهناك عدة أسباب للهجرة ؛ م.  االنتقال من مكان إىل مكان آخر: ويقصد باهلجرة 
وكذلك اهلروب من االضطهاد بسبب ،  األفضل لزراعتها يضستوى املعييش األفضل ، أو األراامل

أو ظهور ، مراض انتشار األ: مثل؛ سياسية ، وكذلك قد يكون بسبب الكوارث الالعقائد الدينية أو 
 مما  ؛لبلد الذي هاجر منه عىل الفرد وعىل اً سلبيةاً آثارُ اهلجرةقد تسببو . املجاعات أو احلروب
 .         ر ذلك البلدُّيؤدي إىل التأخر يف تطو

٢٤-  ) Fraud and forgery( :   
أن عامل  االقتصاد تطور وال شك ،  لظهور ونمو اجلريمة ًخصبةبيئة عامل االقتصاد يعترب 

لذا كانت اجلرائم االقتصادية يف  ؛ عىل الزراعة  يا كان االقتصاد مبنًفقديام، بتطور احلضارة البرشية
 ).م٢٠٠٣،رشوان. (ذلك الوقت  حمورها الزراعة 

صبحت عمليات ُوتالحظ الباحثة أنه بتقدم املجتمع من الزراعة إىل احلداثة اإللكرتونية أ
 تدخل فيها التكنولوجيا احلديثة ،ووصلت إىل - التي منها النصب والتزوير- اجلريمة االقتصادية 

 .تقاهناأعىل درجات إ
٢٥-  )  Moral and ethical collapse( :  

  : الرسول صىل اهللا عليه وسلم؛ يقول   إن القيم واألخالق  أساس املجتمعات اإلسالمية 
  . )وابن حبان، والرتمذي ،  أمحد هروا) (اً أحسنكم أخالقاًأقربكم منى جملس إن(

وجمتمع ،  ٌةّ ينتج عنه عالقات اجتامعية سويةخالق القيموالسلوك اإلنساين القائم عىل األ
ٍ باختاذ نبينا حممد صىل اهللا عليه وسلم ؛ فالبد من حتسني العالقة بني األفراد  ؛  من املشكالتٍخال

وقد . ) إنام بعثت ألمتم مكارم األخالق ( :القائل،  معلم األخالق األول ؛ فهو قال القدوة واألسوة 
ُّحتث القيم األخالقية ف. ٤: القلم n  m     l  kZ  ]  :بقوله سبحانه وتعاىل أثنى عليه ربه 

إسهامه املتكرر يف عملية : ، ومن ذلك   يف احلياةً وفعاالا  يكون إجيابيأن عىل ّمستمرشكل املسلم ب
  . البناء والتنمية احلديثة
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٢٦-  ) Social conflict( :  
ِّ   تعر  من عدم االرتياح أو ٍ ما يشري إىل حالًف األمريكية الرصاع بأنه عادةف دائرة املعارُ

الناتج عن التعارض أو عدم التوافق بني رغبتني أو حاجتني أو أكثر من رغبات ، الضغط النفيس 
 )م١٩٩٧بدوي،.(الفرد أو حاجاته

 إىل مرحلة إشباع الرصاع داخل املجتمعات يبدأ من عدم الوصولأن وترى الباحثة 
 . باإلضافة إىل الرصع الناتج عن االختالف يف الطبيعة البرشية ،  للفرد اجات األساساحل

بسبب التفاعالت االجتامعية ؛ حتى هنايته من بداية وجوده والرصاع يشء مالزم لإلنسان 
 .املختلفة
٢٧-   Revenge)( :  

وبه  .ثأر القتيل ": من ّبأنه ) الثأر( معنى لكرتوين املعجم الوسيط بموقع املعاين اإل   يوضح
  ."أدركه:  َرْأَّ الثَرَأَث:  ويقال .أخذ بدمه :  اًثأر -  ٌثأر

فمنهم من يرى الثأر هو ؛ أخرى إىل هوم الثأر خيتلف من مجاعة برشية ن مفأوترى الباحثة 
ن  والبد م.ائل املمكنة عىل األهل واإلمارة الوسو ، ومنهم من يراه االعتداء باليشءالنفس بالنفس

ا للقوانني ًطبق؛ ك تلك املهمة للحكومات ْوتر،  عىل أرض الواقع ًماالتخلص من تلك املفاهيم متا
 .والرشع

 حيث إن ؛ما سبق بعض من القضايا االجتامعية يف املجتمع السعودي  عرضت الباحثة يف
 من ّها واحلد من القضايا التي جيب االهتامم هبا لوضع احللول املفيدة هلا ؛ ملواجهتُهناك العديد

  .انتشارها بني أفراد املجتمع 
 ّوإنام  ؛ا  اجتامعياً أو باحثاً أو واعظاًصلحُأن الفنان التشكييل ليس مفإن الباحثة تؤكد ؛ وعليه 

ّومن ثم ، هو يؤثر من خالل حتسني مستوى التذوق واجلامل  َ بعض ؛ بيؤثر يف عالقات املجتمع بعضه ِ
 .ع عىل هتذيب أخالقياته وعالقاتهُ تساعد املجتمٍإلجياد ذائقة
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ِوجدتُام وجد اإلنسان نفأي،    املشكالت االجتامعية مرافقة للوجود اإلنساين  ؛  املشكالت ُ

إىل أن )  م٢٠٠٧، وآخرون عبد اهللا ( وقد أشار .اط املشكالت بوجود اإلنسان نفسه وذلك الرتب
اإلنسان يعيش يف بيئة يتفاعل معها باستمرار ويتولد نتيجة هلذا التفاعل عدد من احلاجات ، يستطيع 
إشباع بعضها بسهولة ويواجه صعوبة يف إشباع بعضها ، ومن هنا تتولد املشكلة ، وإن مشكلة 

نية القيام بدراستها ، كام جيب أن  عن إمكاًالبحث املالئمة جيب أن تكون ذات داللة وأصالة فضال
يقيم الباحث املشكلة املقرتحة عىل ضوء قدراته وتوفر املعلومات واملتطلبات املادية للمرشوع 

 .والوقت املتاح والصعوبات االجتامعية التي يمكن أن تواجه 
  )Socil  Problem( 

 أن أوىل الصعوبات التي يواجهها الباحث يف هذا ")   م١٩٩٧، الغزاوي وآخرون (    يؤكد 
ن الباحث يواجه مشكلة بالغة الصعوبة إ ْ إذ؛املجال هي إشكالية حتديد مفهوم املشكلة االجتامعية 

،  ألنه ال يوجد حتديد علمي مقنع وشامل هلذا املفهوم  ،عند التطرق إىل مفهوم املشكلة االجتامعية
 )٣٦٤ص(."ع املشكالت االجتامعية ّ وسامت وجماالت وتنووالسبب يف ذلك يعود إىل خصائص

  ،)problem( ترمجة حرفية للكلمة االنجليزية )مشكلة (أن كلمة) م٢٠٠٧، عبد اهللا(  وذكر 
 يف )مشكلة(وقد شاعت هذه الرتمجة يف كتب البحث ومناهجه يف اللغة العربية ، فكلمة 

مما يتطلب ؛ أدائه لعمله بني  حتول بني اإلنسان وًأن هناك عقبة: هومها يف اللغة العربية تعني مف
 .معاجلة إصالحية 

أنه قد زاد االهتامم بدراسة املشكالت ) م١٩٩٩، فرح وآخرون(يؤكد   ويف نفس االجتاه 
 فالدراسة العلمية للبناء . بدراسة مشكالت اإلنسان املعارص نتيجة زيادة االهتامم؛ االجتامعية 

 وقد .ساعد عىل فهم املشكالت املعارصة ت ملعايري والعالقات والسلوك ،االجتامعي نسق القيم وا
سعى اإلنسان إىل املنهج العلمي لتفسري الظواهر التي يعجز عن فهمها ، ومتهيد الطريق لرسم سياسة 

  )١٠ص(. تقليل من مشكالت املجتمع لل؛ اجتامعية واضحة 

 : ا املشكلة االجتامعية بأهن) ٢٠٠٨، قمر وآخرون (وتعرف 
 .موقف يواجه اإلنسان ، أو اجلامعة أو املجتمع    - أ 
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 .تعجز إمكانات هذه الوحدات عن مواجهة هذا املوقف   - ب 
إىل مصدر خارجي يساعد عىل )  املجتمع- اجلامعة -الفرد (حتتاج هذه الوحدات    - ج 

 )١٧ص.(سواء أكان ذلك بالدعم املادي أو االجتامعي؛ مواجهة هذه املواقف 
أن املشكلة االجتامعية هي خلل يف النسيج االجتامعي ") ـه١٤٣٠، الشمريي (   ذكر 

ويؤدي إىل ، يعيق مسألة نامء املجتمع ، ويؤدي إىل إرباكات واضطرابات وتشاحنات ، والقيمي 
ف التضامن ِضعُتوإىل تشظيات اجتامعية ، صنف من صنوف الفوىض واخلروج عن جادة الصواب 

 )١٧ص.("ينة االجتامعية ر السكّعكُتو، والتعاضد االجتامعي 
ُ من مفاهيم خمتلفة لتعريف املشكلة االجتامعية تشري الباحثة إىل تم استعراضهومن خالل ما 

رون ّيشعر به األفراد ويقد،  يف بعض جوانب أو شئون املجتمع ٌخلل: أن املشكلة االجتامعية هي 
 )القانون- األرسة (ت املجتمع خطورته ، وتصبح املشكلة االجتامعية هي أية ظاهرة تعتربها مؤسسا

 .أو سيقع يف املستقبل للفرد أو املجتمع،  يقع يف احلارض ٍ رضرَمصدر
 Elements of the social problem:   

 : عنارص املشكلة االجتامعية هي ّ أن) م٢٠٠٨، جبارة (ذكر
o من السلوك ٌ متكررٌ أو شكلٌ أو حالةٌموقف . 
o  فيه يف ٍ غري مرغوبٌد بأنه أمرَّالتقديري للموقف أو السلوك االجتامعي حيداحلكم 

 .املجتمع 
o اجتامعية ًهذا املوقف أو السلوك هيدد قيام . 
o تعديل وحتسني املوقف غري املرغوب فيه من خالل العمل املشرتك واحلل اجلامعي. 
o  ْتكونتاحلل اجلامعي جيب أن يكون يف اإلطار االجتامعي الذي      .يه  فّ

 

 

يذكرها  - Davisحسب رأي عامل االجتامع -خصائص وسامت املشكالت االجتامعية 
 :ّ وحيددها يف التايل )م٢٠٠٣كتبخانه ،(

 .إهنا قضية مهمة للمجتمع   -١
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 .تتحول إىل قضية مجاعية وجتذب انتباه عدد كبري من الناس   -٢
 .العمل اجلامعي يمكن معاجلتها واحلد منها ب  -٣
 .خروج من املعايري والقيم واألعراف السائدة   -٤
 .ا هيدد حياة اجلامعة االجتامعية ًتعترب خطر  -٥
 )٣٤٢ص.(ظاهرة غري مرغوب فيها من املجتمع   -٦

 

 

  :  التايلأهنا تتمثل يف)  م٢٠٠٨، قمر وآخرون (يرى 
  .ترجع إىل املواطن نفسه: عوامل ذاتية   -١
 .ترجع إىل أرسة املواطن : عوامل أرسية   -٢
 .ترجع إىل اجلامعات التي ينتمى إليها املواطن : عوامل اجتامعية   -٣
 .ترجع إىل احلي أو املجتمع املحدود الذي يسكن فيه املواطن : عوامل بيئية   -٤
 )٢٤ص(.تمع العام الذي يعيش فيه املواطنترجع إىل ظروف املج: عوامل جمتمعية  -٥

وتضع برامج ،  باملشكالت ىنَْعُ معينة تٍأن هناك جهاتإىل نطلق تشري الباحثة ومن هذا امل
 خطط أن: ، مفاده لكرتوين  موقع وزارة الشئون االجتامعية اإلهمنها ماذكر؛ لتتوصل إىل حلول هلا 

ات  حيث تبدأ عملي؛من اإلنسان هدفها ووسيلتها ْجعلت التنمية اخلمسية باململكة العربية السعودية 
وزارة الشئون االجتامعية من أهم القطاعات احلكومية املعنية بتحقيق ف .التنمية منه وبه وتنتهي إليه 

، وتتلمس احتياجاته، ى به وترعاه عنَُت،  ذلك ألهنا وزارة اإلنسان ؛هذا اهلدف االسرتاتيجي املستدام 
 .  تي يمثلهاوالرشحية ال، أ كانت فئته ا أيبالتزاماته نحوه ؛ لوفاء إىل اوتسعى 

ض التعريفات املتعددة تستنتج الباحثة أن الدراسات ْمن خالل التوضيح السابق وعرو    
 واالجتامعية، مجتمعه من مجيع النواحي الطبيعية،ب ته مرتبطة بحياة اإلنسان وعالقُّاالجتامعية مواد

ملجتمع السعودي لتحقيق الوعي باملشكالت والقضايا التي تتصل با واالقتصادية ؛ والسياسية،
 .  وتشخيصها، وبأمة اإلسالم عامة  خاصة ،
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، فمن خالله يستطيع  لذلك تشري الباحثة إىل أن الفن يقدم فكرة أو معلومة بجميع جماالته
املجتمع بحاجة إىل إبراز هذه القضايا االجتامعية من خالل و .التأثري يف أصغر العقول وأكربها 
 ،  عىل القضايا املحلية والعاملية املجتمعفّتعري وجتسيدها يف الفن ؛ لإبداعات وتعبري الفنان التشكييل

ليؤدي الدور احلقيقي  ؛ ، وتطوير الفكر وكذلك تنمية املهارة عىل املالحظة، والتخيل، واملحاكاة
ه الفنية املعارصة ذات املضمون أعاملُواهلادف ، ويساهم يف معاجلة تلك القضايا من خالل 

 .   االجتامعي 
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 :ّويتضمن 

   .عالقة مجاالت الفنون التشكیلیة المختلفة بالمشكالت االجتماعیة ۞
   .العالقة بین الفن التشكیلي والظروف التي تحیط بالفنان ۞
  .عالقة الفنون التشكیلیة بالقضایا االجتماعیة ۞
  . االجتماعیة والدینیة والوطنیةتأكید القیم ۞
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ُمما ال شك فيه أن املجتمع السعودي يتمتع بخصوصية متيزه عن كل املجتمعات ؛ فالترشيع 
فرد وتعزز ُاإلسالمي هو املصدر األساس، واملحرك، واملساهم يف تعزيز القيم األصيلة التي حترتم ال

ُ وللتوضيح سوف تورد الباحثة يف هذا الفصل عالقة جماالت الفنون التشكيلية .وجوده يف املجتمع 
ُبالعلوم األخرى ، وعالقتها بالظروف املحيطة بالفنان وبالقضايا االجتامعية ، وكيف يمكن للفن 

ّومن ثم ؛ أن ُحيقق أسس املجتمع اإلسالمي  َ وسيتم عرض مدى االرتباط  .لعدالة االجتامعية حيقق اِ
 األدبية اإلسالمية والفنون اإلسالمية ، وعرض موجز عن ارتباط الفن باجلامل ،  وهل عاملبني األ

، التأكيد عىل دور الفن يف املجتمع :  اً وأخري؟للرتبية دور عن طريق الفن يف بث العقيدة اإلسالمية 
  .يأيت من البحثما وذلك من خالل ؛ وعرض ألهم النظريات االجتامعية 

 
  )Fine Arts( 

ّيعد ً ا خمتلفا اختالفا كلي الفن التشكييل فن ُ ، أو املرسح ، كاألدب ؛ ا عن باقي جماالت الفنون ً
 االبتكارات الفكرية املبنية عىل األلفاظ أو املفردات  قائم عىل-عىل سبيل املثال- فاألدب  .أو الشعر

ا من َاللغوية ؛ بحيث تكون العنارص املستخدمة يف العملية اإلبداعية كلامت حتوي بشكل عام عامل
دون أن يكون هنالك أي عامل ، ليعيش يف ذلك العامل ويتعايش معه ؛ تقوم بأرس قارئها  ، اخليال 

ت الشاعر وطريقة إلقائه أو صو، تي كتبت عليها القصة أو الرواية سوى الورقة ال، مادي ملموس 
 -عىل الرغم من أنه يف أغلب األوقات يفتح تلك اآلفاق من اخليال - أما الفن التشكييل.للقصيدة 

أو ،  اللوحات  :سواء أكانت ذات البعدين مثل؛  من الفراغ اً مبني عىل عنارص مادية تشغل حيزفهو
 و هذا يطرح ذلك . الرتكيبية، و البنائية عامل، واأل األشكال املجسمة: ثل ذات ثالث أبعاد م

للتوصل إىل تعريف شامل جيمع كل ؛ التحدي الصعب عىل النقاد و الباحثني يف جمال الفن التشكييل 
ع ُ من جوانب هذا الفن املتعدد و املتفرا ل أيِغفُدون أن ي، أقطاب العملية التشكيلية يف صياغة واحدة 

ُيف جماالته، و املبتكر، و املبدع يف أفكاره، و أطروحاته  َدون نسيان عاميل، ُ األسلوب  الشخصية وِ
ُالذي يميزه عن باقي مرتادي هذا العامل التشكييل الواسع، ني  بالفنان َّاخلاص ُ. 



 

 
 

- ٤٤ -

  كل مايرى ٌّتعريف الفن التشكييل عىل أنه فنإىل أنه من املمكن ) م١٩٩٠هبنيس، (وقد أشار 
ويعيد تشكيلها بشكل جديد حسب رؤية الفنان ،  واقعية ًفهو يأخذ أشياء؛ هو واقع بشكل جديد 

 . تربط املعاين التي يريد إحيائها ملشاهد اللوحة مع الواقع، بلوحة تشكيلية 
 : إىل أن الفن التشكييل ) م٢٠٠٨النارص، ( للتعريف السابق يشري اً      ووفق

    وا   ً     رؤ   ا    ن ؛  أي أن ا    ن            م     دة          ا  
و         ن أ            . و                ل    ة               ا    

          ا    ة ا    ؛ أ    ر  م     ث           :    ا     ت ا         
               ـ     ا    .   ون أي      أو أي  ـ   و            ا    ن

و     ا .   ا       ا    ن و     ي             ا  ـ           وأ       
     ح أو ؛ ا         م ا    ن ا                               ه ا        

   ا  ا     ن ا    و.         أو را  ، أو           أو   ا   و  ن، 
و      ،    أ   ء ا               وا  ة ا                              

  .    ا       وا    ر ا       :       ن     وا  ة أ  و   

 املتوفرة يف وبذلك نجد أن الفنان يمكن أن يامرس فنه التشكييل باستخدام املواد املتاحة أو
أو  ،األحجار واألخشاب  :  مثل ،كاملواد األولية؛ التي يعيش فيها ويتعايش معها ، البيئة املحيطة به 

وغريها   ،)الفايرب جالس(واأللياف الزجاجية ، والبالستيك ، واألصباغ ، األقمشة : مثل ، عة املصنّ
 .التي يمكن أن تستخدم يف التشكيل ، من املواد التي ال حرص هلا يف حياتنا اليومية 

 ،أو فكرية، قبل أن يوظفها وهذه املواد بحد ذاهتا ال حتتوي عىل أي قيمة مجالية، أو رمزية
الية  مبتكرة، ذات فتتحول من مواد جامدة صامء إىل معطيات مج، ه أعاملالفنان بأسلوبه اخلاص يف 

ومشاعر  حتاكي احلس اإلنساين ،و،  ، وشخصية الفنان املنفذ هلا اً، وذوقاًمل فكرحيطابع إبداعي 
ن الفنان جيعل أدوات احلياة إ  : أي. عامللتلك األخ يف ذاكرة املشاهدين ُسْرَوت  املتذوق هلا ،املتلقي

ُليغري من اجلو الذي يعيش فيه، وبذلك يتأثر ؛ مجيلة بلمساته الفنية التي يضفيها عىل بعض األشياء 
وإن اختلفت ،  وكلام وصل فنه إىل عدد أكثر من األفراد زاد تأثرهم هبذا الفن .ه  من حوله بفنُّّكل

 الذين مرهف احلس يدرك الرموز التي يبتغيها الفنان إىل بعض األفراد درجات التأثر به من شخص
دون ، أللوان عىل أهنا أمحر، وأخرض، وأصفر، فقط ا ، وينظرون إىل الفن مضيعة للوقت يعتربون

 .أو أعامق ذلك الفن ، النظر إىل أعامق تلك األلوان 
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 ّأحس بهولكنه مجال ، اجلامل ومن سامته  فإن الفن هو ثمرة العملية اإلبداعية ،؛ وعليه 
؛ إذ ، وهو يشء أشمل من الفن   واجلامل هنا يعني الشمولية.ه بفكره وأحاسيسه لّاإلنسان وشك

، الذي  ، والبهجة التي يدركها اإلنسان يف كل ركن من أركان هذا العامل ةّ، واملرس سنُاحل: يعني 
 .هللاخلق الكشف قوانني مجالية يف ؛  اخلالق األعظم َأبدعه

 يصعب عىل من يدخل  يف نطاقه أن يتوصل َأوعامل أوجمال ، الفن التشكييل مادة ،ّإن ف؛ لذا 
الفن التشكييل املتمثل و  .ف ماهية الفن التشكييل وما يعنيه لإلنسانّإىل فقرة من عدة مجل تعر

وجمموعة ، إلنسان  املصور و املنحوت إلنسانية اّم اإلبداعية عرب العصور هو السجلأعامهلبالفنانني و
 .وال نراه إال من خالل الفن التشكييل ، األلوان والكتل الراسخة يف فراغ اجلامل املحيط بنا 

 
 يرتجم من خالهلا ٍ إىل وسيلةٍةّبظروف معينة جتعله يكون بحاجة ماسالشك أن اإلنسان يمر ّ

 هذه الوسائل التي يرتجم اإلنسان من خالله ما إحدىوالفن  . أو طموحاته وتطلعاته ناته ،معا
 ومجيع .د اإلنسان وتأكيد حلياته وكيانه الفن مظهر لوجوْإذ إن فالفن واإلنسان متالزمان ، ؛ بداخله 

 عىل الفنون وهذا ما يظهر؛ وتعكس ما يدور بداخله ، أنواع الفنون تعكس الظروف املحيطة بالفنان 
 . التشكيلية 

ًأن الفن التشكييل أضحى وسيلة جتعل ِمن ) م٢٠٠٦الرببري ، (وتتفق الباحثة  مع ما ذكره 
 الفنان التشكييل جيد يف حيث إن؛ الفنان يعرب هبا عن مشاكله الشخصية والنفسية واالجتامعية 

ومن هنا يكون الفن التشكييل ذا . ختلفة ا من واقعه امليلء باملشـاكل املًا ومتنفس لوحاته التشكيلية مفر
  :؛ فعىل سبيل املثال ال احلرص عالقة وثيقة بالظروف التي حتيط بالفنان و تؤثر عىل نفسيته بشكل عام

عندها ،  يف ظروفه املحيطة مما يسبب له كبت ملشاعر معينة ٍإذا كان الفنان التشكييل يعاين من ظلم
كل من إىل  تشكيلها بطريقة يوصل هبا فكرته ويعيد، حيط به سيأخذ صورة من الواقع احلايل امل

، من حوله  بظلم ٍ وشعورٍفتكون له كاملتنفس الذي أخرج ما بداخله من كبت؛ يشاهد اللوحة 
       .بطريقة تعبريية رائعة قد تبقى طول العصور

رب عن مبادئه ُنه يعإإذ ؛ ومن هنا يتضح لدى الباحثة أن الفن التشكييل ُجيسد ذات الفنان 
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ُّيدون أفكاره بأسلوب تأمفودوره يف حميطه، ، وثقافته، ومكنوناته، ورغباته  ّ د ُ تشكيلية تنشٍولغة، يل ُ
 .اإلبداع

 
، ) عمل اجتامعي(لواقع التارخيي يتضح أن الفن من خالل اأنه  )٢٠١٢آل وادي،(    يذكر

ا يف صميم  إجيابية هلا أمهيتهًة حيرتف مهنة ، وأن الفن كان واقع وقبل كل شيئًأن الفنان هو أوالو
 والفنية ذات صبغة اجتامعية  األدبيةعامل ويف املجتمعات البدائية كانت األ...احلياة االجتامعية 

 :؛ مثل ، فقد كانت موضوعات نتاجاهتم تعرب عن مشاعر وقضايا اجتامعية  بحتة
 .لتشخيصا  -١
 . استثارة املشاعر  -٢
 تنمية روح االنتامء  -٣

هبدف احلديث ؛ إىل أن الفنان التشكييل يقوم باستغالل موهبته )  م٢٠٠٨القيق ، (أشار و
  يف األرايض الفلسطينية املحتلة : فعىل سبيل املثال.ة بالقضايا االجتامعية املختلفة عن ظروفه املتعلق

يف غضبهم العارم من االحتالل ورغبتهم الشديدة لتعبري عن يقوم الفنانون التشكيليون هناك با
 الكبت الذي يشعرون به إزاء الظلم الذي يتعرضون له كل يوم التعبري عنو، التحرر و احلرية 

 فقد قام .التي تنم عن مشاعر مكبوتة و أحزان مليئة باألمل املرتبط باحلزن ، برسوماهتم التشكيلية 
  .ليم الذي يعيشونه كل يوم  ماضيهم البعيد باحلارض األالفنانون التشكيليون بربط

اخلاصة التي عرب هبا عن أفكاره طريقته ترى الباحثة أن لكل فنان تشكييل و من هنا 
ا اتفقوا عىل أن يعربوا عن املايض من خالل تراثهم وثقافتهم العربية ًمعتقداته ، و لكنهم مجيعو

 . الكئيب الذي يعيشونه اليوم باحلال االجتامعي هو ربط، اإلسالمية 
وتعرب ، لوحة تشكيلية تعرب عن القضية الفلسطينية ) ١(يظهر يف الشكل : وعىل سبيل املثال 

 )سليامن منصور(اهلموم التي تتعلق بالقدس الرشيف للفنان و، عن احللم الذي يراود كل فلسطيني 
، ٍَربِ، و كٍمن فقر(يشها الفلسطينيني  كيف ربط الفنان بني األوضاع االجتامعية التي يعوفيها يتضح
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رؤية القدس و، وحلمهم املستقبيل بالتحرير ، الوضع احلايل لألرايض الفلسطينية وبني  )ٍتعبو
 .ً إسالميةًعربية

 

  

  

  

  

  

  

  

  )٢٠٠٨القیق ، ( سلیمان منصور، الحلم الفلسطیني في ظل الظروف االجتماعیة السائدة )جبل المحامل() ١(شكل 

وطنه الذي بني  بني الفنان التشكييل وًعميقة ً وجدانيةً هذه اللوحة أن هناك عالقة    تؤكد
  فالوطن بالنسبة للفنان هو البيئة التي يتفاعل هبا لتتحول إىل لوحة تعرب عن شغفه ؛    يعيش بداخله

كيف يتسنى لنا أن    إذ؛ ا وطنً: ا ً والفنان التشكييل األكثر التصاقا بيئته التي يمكن أن نسميها جماز.به 
 وكذلك احلال حني يالزم .مؤثرات   به وما يتصل هبا من نعالج لوحته دون التطرق إىل البيئة املحيطة

واحلال .  إىل لوحة مأخوذة هبذا احلدث انفعال يتحولإىل ا   به يتحول الفنان تلقائيّالوطن أزمة تلم
نان ما ينطق بالبهجة واإلرشاق واإلقبال عىل الف   فإنك ترى يف لوحة ؛ كذلك إذا ما ابتهج الوطن 

 .احلياة 
 أن الظروف املحيطة بالفنان التشكييل تؤثر عىل املستوى الفني الذي َّوبناء عىل ذلك تبني

خمتلف جماالته بتأثره يف  لذا امتاز الفن التشكييل  ؛ا عىل الفكرة التي يطرحهاًوتؤثر أيض، يقدمه 
 . حيطةالشديد بالظروف االجتامعية امل

ا ًا واضحًأن الفنون التشكيلية املعارصة أظهرت تأثرتوضح الباحثة :  لكل ما سبق اًوتلخيص
السياسية، أو وكالظروف االجتامعية  بالظروف املحيطة بالفنانني التشكيليني عىل خمتلف املجـاالت ؛
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 املختلفة أظهرت ن جماالت الفن التشكييلإ: أي .  االجتامعية ظروف التفرقة، أو حتى  العاطفية
 .بطريقة معربة وإبداعية، الظروف و الوقائع االجتامعية بشكل عام 

 
 الفنية عاملوذلك من خالل ممارستهم األ؛ تم تأكيد القيم االجتامعية يف العمل الفني 

دهيم ، فتنمي لدى الفرد أمهية مشاركته لزمالئه يف اجلامعية واملشاريع الفنية وتنمية روح التعاون ل
 وكذلك نستطيع .صل االجتامعي بينه وبني اآلخرين وتنمي لديه القدرة عىل التوا،  الفنية عاملاأل

وحماربة األفكار ،  الفنية عاملمن خالل الرتبية الفنية نرش الوعي االجتامعي والديني من خالل األ
 . نعيش فيه غري السوية يف املجتمع الذي

؛  )ت. د ، باحارث ( التي أوردهاُوتشري الباحثة إىل أهداف الرتبية اخللقية يف اإلسالم  
طبيقها وممارستها وذلك من خالل ت؛  سامية ٍإىل مرامهتدف  الرتبية اخللقية يف اإلسالم  ذكر أنحيث

 :هذه األهداف ومن  .يف واقع احلياة
 . والتزام أمرهUإرضاء اهللا   -١
 .اإلنسان لذاته وشخصيتهاحرتام   -٢
 .هتذيب الغرائز، وتنمية العواطف الرشيفة احلسنة  -٣
 .إجياد اإلرادة الصاحلة القوية  -٤
 .اكتساب العادات النافعة الطيبة  -٥
 .انتزاع روح الرش عند اإلنسان، واستبداهلا بروح اخلري والفضيلة  -٦

 يتعارض مع القيم وبالنظر إىل تلك األهداف نجد أن الفن اإلسالمي حياول تأكيدها بام ال
 املسلمني خيتلف عن الفن عند غري املسلمني يف د الفن عنحيث إن ؛االجتامعية والدينية والوطنية 

وال يشء غري ذلك يقبله . من حيث تنمية العواطف الرشيفة احلسنة ؛ تبعها يالنواحي العقائدية وما 
 .الرشع اإلسالمي احلنيف 



 

 
 

- ٤٩ -

وال  لقرآن الكريم، والسنة املطهرة أخالق ثابتة ال تتغريإن األخالق اإلسالمية املستمدة من ا
 بل إن ما جاء اإلسالم بذمه فهو مذموم إىل يوم القيامة،  .م بهَّمسلٌ؛ وذلك يشء ، وال تتطور  تتبدل

 .اًال يتغري ذلك أبد؛ وما جاء بتحسينه ومدحه فهو كذلك إىل يوم القيامة 
من أهم خصائصها وأعظم مميزاهتا، التي تنفرد هبا ُوهذا الثابت يف األخالق اإلسالمية يعد 

 . عن وحي اهللا املباركاًعن القيم واألخالق الوضعية التي يتعارف عليها الناس بعيد
دور يف فلك ي  الفنإذا كان، األخالق اإلسالمية بني ض بني الفن اإلسالمي وُلذا فال تعار

 .املجتمع و عىل مستوى الفرد ؤدي وظيفة تربويةيبل عىل العكس فإنه ؛ تلك األخالق 
 

 يف تفسري عالقة  منهمًحماولة، لقد حاول الباحثون أن يسرتشدوا يف دراستهم بالنظريات 
التي تفيد هذه ،  من النظريات االجتامعية يف الفن ٍوسيتم استعراض بعض. الظواهر ببعض 

 : ومن أمهها ، الدراسة
 

جمموعة : بأهنا ") م١٩٩٧عمر،(ماذكره : منها ،  ً ومتنوعةً عديدةٍتعريفاتهلا ذكر العلامء 
 متت  ،مفاهيم مرتابطة بشكل متناسق ، مكونة قضايا نظرية هتتم برشح قوانني ظاهرة اجتامعية معينة

 )١٩ص(. "مالحظتها بشكل منتظم
النظرية االجتامعية ماهي يريان أن سري وسرتاوس  من جال  كالّأن) م١٩٩٧عمر،(ويضيف 

 .تقدم نامذج من مفاهيم تساعد الباحث يف الرشح والتفسري االجتامعي ، سرتاتيجية بحثية اسوى 
وملا كانت .  اجلارية يف احلياة االجتامعيةحداث تعتمد عىل الواقع االجتامعي واأليف ذلك ،ال غرو و

أي . ا ًل تباعّة يف التغري والتعديل فإن مفاصل النظرية يف حالة تبد متبدلة ومستمرحداثالوقائع واأل
 بني -بل تتطلب ؛ ال توجد نظرية اجتامعية ثابتة يف صيغتها ورؤيتها وبراهينها بشكل دائم ومستديم 

 حداثبناء عىل مستجدات األ؛  يف نصوصها ومفاهيمها ٍ وتبديالتٍ تعديالت- الفينة واألخرى
 )١٩ص( . االجتامعي املدروسالدائرة يف الواقع
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  : أھداف النظریة االجتماعیة  -
الذي حددها عىل النحو ، أهداف هذه النظرية  )جانثان ترنر(عن ًنقال ) م١٩٩٧عمر،(يذكر 

 :التايل 
بحيث تقرتب من تكوين ؛ سلوب متسلسل أ االجتامعية بحداثتصنيف وتنظيم األ  -١

 .رؤية واضحة املعامل
،  املستقبلية حداث األُّتوقعلكي متنح قدرة عىل ؛  االجتامعية داثح   تفسري أسباب األ  -٢

 .وكيفية وقوعها
سباب ، وأوبالذات حول كيفية وقوعها ،  حداث حول وقوع األٍ    تقديم معنى دقيق  -٣

 . حدوثها
  :وظائف النظریة االجتماعیة  -

  :أن هذه الوظائف تتمثل يف التايل )بريزويت(عن ) ١٩٩٧عمر، (نقل
و أ ممكنة لالستيعاب وليس لالنعزال من خالل جعلها؛ ى لنتائج البحث  معنًإعطاء  -١

ّومن ثم ؛ االنفصال عن الواقع  َ  . أو قضايا جمردةٍفهي تتضمن احتامالتِ
وبذا فإن ؛ ثري البحث بواسطة طرح إرهاصات مهمة لالستقصاء املستقبيل ُهنا تأ  -٢

 النظرية بمعلومات جديدة ّيزود فالبحث، العالقة بني البحث والنظرية تكون تبادلية 
 )٢٣ص. (نابعة من الواقع

 - ابن خلدون-يرى؛ إذ نظرية ابن خلدون عن ) م٢٠٠٠العمر،(ذكره  ما  :اًيضأ   ومنها 
كة صفة َلَوامل": يف هذا اخلصوص فقال . اإلبداع الفني صفة مكتسبة وليست موروثة عند الفنان 

 حتى ترسخ صورته عىل نسبة  ،ه مرة بعد أخرىراسخة حتصل عن استعامل ذلك الفعل وتكرر
 )٢٠٣ص.("ل اخلرب والعلمْن نقِ مَّب وأتمَعْتكون امللكة ونقل املعاينة أوفاألصل ، 
باع النظرية االجتامعية يؤكدون الدور الذي يؤديه ْتَأن أ) م٢٠١٢آل وادي،(يوضح و

 إذ يرون أن الفن ظاهرة ؛) ور كهايمد(و) تني(: ومن أمثال هؤالء ، املجتمع يف مسألة اإلبداع الفني 
ّومن ثم . ألهنا ختضع للظروف االجتامعية ولظروف املكان والزمان ؛ اجتامعية نسبية  َ فالعمل الفني ِ
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برأهيم ال يرجع إىل عبقرية أو أحالم فردية أو اجتاهات عقلية ؛ ولكنه يرجع يف املحل األول إىل 
 )٥٤ص( . اجلمهور الذي يوجه الفن

تطور الفنون ّأن ":  تتمحور حول )هربت سبنرس(نظرية أن  اًأيض) م٢٠٠٠لعمر،ا(ويذكر 
واستشهد . بام يف ذلك العقل واملجتمع واحلضارة ،  لتطور الكون ً مكمالاًكان والبد أن يظل جزء

ليظهر أن نفس ؛ بأمثلة من تاريخ كثري من خمتلف الفنون اجلميلة والتطبيقية ، البدائية واحلديثة 
وكان . رتقاء احليوان والنبات واألشكال االجتامعية اتطورية حدثت فيها ، كام حدثت يف ت الالنزعا

وجه اإلمجال يتحسن من حيث ويف عمليته هذه كان عىل ،  اًالفن يسري إىل أن يكون أكثر تعقيد
 )٢١٣ص( ". إىل جنب مع العلم والتكنولوجيااًوكان يتطور ويتقدم جنب، نوعيته

عىل دور ) ١٨٨٣-١٨١٨(أن نظرية كارل ماركس تؤكد ) م٢٠٠٠، العمر(   ويضيف 
وأن األحوال ...  يف الفن  يف حتديد اخلصائص األساس-وبخاصة االجتامعية االقتصادية-البيئة 

 فاألحوال االجتامعية قد تطلق العنان ؛االجتامعية تستطيع أن هتيئ للفن موضوعاته واجتاهاته العامة 
أو تقيض عليها ، هنا قد تطلقها إ: أي ؛ والعكس صحيح ،  وتلهمها  واإلبداعاالبتكارلقوة 

 )٢١٠،٢١١ص.(
 لكل حقبة زمنية عىل أن ونيؤكدأصحاب النظرية االجتامعية أن ) ١٤٢٧العتوم،(ويضيف 

هام متيزت شخصية الفنان  فإنه م؛ تلك الفرتة الزمنية ية وسامت فنية متشاهبة بني فناينتصورات مجال
له نظمه وقوانينه اجلاملية التي هي ؛  نتاج حضارة معينة، وجمتمع معني -بغري شك- نه إوتفردت ف

 )١١٤ص(. بمباثة ظاهرة لكل حقبة زمنية ولكل جمتمع بعينه 
داللة ه لتكون ذات أعامل الفنان سيصبح لديه الرغبة الشديدة يف أنوعليه تؤكد الباحثة 

  .اجتامعية وتعرب عن الواقع 
 ملا هلا من  ؛ني مخسة مفاهيم تقوم عىل أساس العالقة بني الفنان والبيئةوزاد علم النفس الف

 فعند احلديث عن معنى الفن نذكر املعاين  .ن ملا يتأثر به من حميطه اخلارجيانعكاس عىل تعبري الفنا
 : وهى كاآليت؛ ) م٢٠١١آل وادي واحلسيني،( من ٌّاخلمسة التي يوضحها كل

   .ضوعياملو -  االجتامعي- تاثريي ال-  االنطباعي-  االنتقائي
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أن اإلنسان قد يتخذ موقف الثائر عىل البيئة وعىل القيم يف مثل تاملعنى االجتامعي يو
 يثور ءي يثور الفنان فال بد من وجود يشفلك.   قائمء ، وهي ثورة عىل يشنشأ عليهااالجتامعية التي 

والتذرع بالنشاط من ، النهوض من رقاده  املجتمع عىل ّحث: تعني ثورته و. هو املجتمعو عليه ؛
 ) ٤٣ص(. ا عىل مستوى املنجز اجلاميل وعملية التذوق الفنيًا ومبتكرً الفنان مبدعباعتبار.  جديد

 عن ًنقال) م١٩٩٩فراج،(تذكر. داخل التذوق جتاه العمل الفني  قد ختتلف وتتعدد ماًأيضو
ه لتذوق العمل الفني اجليد هو مدى ارتباطه أفضل معيار يطبقون ّأن"ّأن البعض يرى : البسيوين 

 ّوهلا عالقة باملوضوع دل ، ، فإذا عرب عن مشكالت اجتامعية يعانيها املجتمع بالناحية االجتامعية
 )١٨٠ص( ."ذلك عىل جودة العمل الفني وازدياد معياره اجلاميل

 ومدارس فنية ،من نتائج احلربني العامليتني ظهور تيارات ّأن : ) م٢٠٠٨صالح ،(أضاف و
واختلفت املعاجلات ...وأدبية ،وفكرية ، كانت هلا مواقف خمتلفة يف معاجلة قضية اإلنسان ووجوده

 )١١٢ص.(وبعضها احتياجات سلبية ، وسوداوية ذاتية: فمنها ؛ لدى الفنانني 
لعديد من ا فنانون أثارواأن هناك من يف دراسته ) م٢٠٠٠حسن،(ماذكره :   عىل ذلكٌومثال

؛  فيتو أكسونس أعاملمن  النقيض عىل hans haacke  ك هانز هاأعاملفتبدو املتباينة ، ضايا الق
 فأصبححيث بدأ يدرك يف هناية الستينات حدود العمل يف األبحاث خارج جماالت عامل الفن ، 

...  يف إثارة العديد من القضايا االجتامعية ،والسياسية ،واالقتصادية ٌ كبريٌه دورعاملأل
 )٨٩ص.(هاوغري

 ومما سبق يتضح أن الفنان الغريب أدرك أمهية الفنون ودورها يف التأثري عىل الفرد واملجتمع ،
 من حوله ، فقد تأثر بيكاسو بأسلوبه حداث مع املتغريات، من خالل تأثره باأل الفنانوتفاعل

منها عىل ) مقلدة (ق نسخةَّعلُ التي ت)م١٩٣٧اجلورنيكا عام ) (٢(كام يوضح الشكل رقم ؛ التكعيبي 
لذين يدرسون معنى وأهدف ا و.كتعبري يلخص مآيس احلروب ورشوره  ، مدخل األمم املتحدة

      . كمثال لتوظيف الرسم يف خدمة اإلنسانية) اجلورنيكا( مايتشبثون بـ اًالفن غالب
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  سبانیاأرقصة الجورنیكا ،بیكاسو ، ) ٢(شكل 
com.snidaelia.www.   

  

 أنه كان )بيكاسو( عن ، ذكر صاحب املقاللكرتوين عرب موقع نيداليس اإلويف مقال 
ه، أعامل، وكانت له انشطاراته الفكرية التي جتلت يف الكثري من ٍبَ السياسية عن كثحداث األئيستقر

 فقبل أن يبدأ برسم اجلورنيكا، كانت قد أوكلت له مهمة صناعة عمل جداري لتعرض يف املعرض
حتى جاءت ؛ وكان بيكاسو يف بادئ األمر يبحث عن رشارة يشعل هبا خميلته ، العاملي يف باريس 

اللوحة اجلدارية نحو مأساة اجلورنيكا ، وكانت شاطئ اإلهلام الرتاجيدي الذي أخذ بأقالم بيكاسو 
 األخ التي نرشت مقتل أكثر من ألف ومائتي إنسان ضحية انشقاق الفكر اهلمجي بني، العمالقة 

 . وأخيه
 لذا فإن ؛ يربز دور الفن يف العامل العريب ليؤكد عىل أمهيته يف املجتمع اًومن هذا املنطلق أيض

 أن  إىل)م٢٠٠٨صالح ،( ويف هذا يشري .ن العريب عربت عن هويته وجمتمعه شعور وأحاسيس الفنا
قد أثارت لدى جواد،   من حادثة اجلورنيكا ،ً ،وحجاما فلسطني التي هي أشد مأساوية زمنًقضية

 يسجل فيه حضوره وشهادته ، التي هي حضور كل األمة ا  فنيًفأبدع بقدرته الفنية العالية عمال
   .وشهادة كل اإلنسانية 

قد تناول جواد  ف .ني الفنون واحلياة االجتامعيةوهذا مايؤكد أن هناك عالقة تبادلية محيمة ب
) ٣(حية ،وجسد املعاناة اإلنسانية كام يوضحها الشكل مأساة فلسطني بمعاجله فنية يف لوحته الض
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 لنستخلص من ذلك الدور الذي يؤديه الفنان التشكييل ورؤيته املعربة من خالل ؛) نصب احلرية(
 . بحيث يتفاعل مع القضية أو احلدث ، عمل فني صادق ؛ ليعكس هذه الرؤى عىل املتلقي 

                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٩٦١-١٩٢١: لیم ، نصب الحریة ، العراق جواد س) ٣(شكل 
com.art-draw.www  

ُوبناء عىل ماسبق تؤكد الباحثة بأنه خيُطئ من يظن أن هدف الفن جمرد الزينة والتجميل ُ   ؛ً
س اإلنسانية،  يف الكشف عن النفا  إجيابياًلفن دورل ذلك أن . فهو ذو رسالة أسمى من ذلك وأرفع

 ما هو ن إىلّوالتفط،  إنه تعميق الشعور باحلياة  .نفاد إىل أرسارها الدفينةوسرب أغوارها البعيدة، وال
 للحياة من اً، وإدراك وال شك أن الفن يزيد اإلنسان معرفة بنفسه . خفي من العواطف واملشاعر

ًهو أيضا و.  أفرد  التعاطف بينه وبنيُ ، ويقيمفيه ويفتح الفنان قلبه عىل جمتمعه الذي يعيش  .حوله
ًيتيح لإلنسانية آفاق  حلل ٌفالفن كاهلواء ال مكان له وال حدود ، إنه أداة.  جديدة من الرقي والتقدماُ

ُويواجه ، ق ذاته ّقُ والفنان احلق هو الذي حي .علية التي تطرأ عىل حياة اإلنسانِاملشكالت الف
ًبية، ويسهم بدور حقيقي يف حياة األفراد ، باعتباره نموذجمشكالت املجتمع ويتصدى هلا باإلجيا  اُ

ُ فالفنون هي سمة كل هنضة معارصة، وهي الص . للفكر املتعمق والثقافة الشاملةا حي ورة املرشقة يف ِ
 ولذا  ؛دها، وينخر يف أوصاهلاّبها التخلف ويتهدّ فاألمم التي خيبو فيها الفن يتعق .ُكل ثقافة مزدهرة

وتنمية مستوى حياتنا ،  يف تقدم العلم اً مؤثرًعامالال تتزحزح ، باعتباره  بالفن إيامن ناثقتفإن 
 .االجتامعي
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 العرص احلايل بالتغريات املستمرة يف مجيع املجاالت االجتامعية ، السياسية ، يتسم
باالهتامم باملنجز ) م٢٠٠٤حجار،(كام أوصت دراسة. فتعددت القضايا  االقتصادية،والطبيعية ،

 للتقدم اًونظر . اغة مالمح خاصة بالقضايا العربيةوتأكيد دوره يف صي، التشكييل العريب 
العرص احلايل فهناك العديد من املصادر التي يمكن الرجوع إليها عند استخدام التكنولوجي يف 

ُالقضايا املعارصة،  فبدأ اهتامم الفنان التشكييل بالقضايا يزداد ، ويكمن ذلك يف التغريات 
والتطورات الرسيعة التي يمتاز هبا املجتمع السعودي ؛ مما أحدث لدى الفنان الرغبة يف معرفة 

 اً موجزاًويف ذلك ستتناول الباحثة يف الفصل احلايل عرض.  التحول لتي صاحبت هذاالتغريات ا
د ما بع( عن تطور الفنون التشكيلية يف اململكة العربية السعودية ،ونبذة عن مفهوم املعارصة ا تارخيي

  .هم مدارسه أو، يف الفن ) احلداثة
ة املعارصة يف الفن التشكييل ومن هنا وجدت الباحثة رضورة عرض بعض االجتاهات الفني

التي من خالله توصلت الباحثة إىل تعريف ، عرض توضيح املفهوم الفلسفي للفن السعودي ، و
 يف إجرائي للمفهوم الفلسفي للفن ، والتعرف عىل الدور الذي حيققه الفنان التشكييل السعودي

والدور الذي ، ني سعودين قوال وآراء لفنانني وفنانات تشكيلأحتقيق املواطنة ، وعرض لبعض 
 .يؤديه الفن التشكييل السعودي يف عرض القضايا املرتبطة باملجتمع
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       -  ا   ا   وا    ا      م       ا    ا        ا    دي - ا    ا        [
 ]        ا        ا    دي        ر  - ا    ا        ا    دي  

   )Fine Arts(:  
 : بأنه مصطلح الفن التشكييل ) م٢٠٠٩الكوفحي ، (يوضح 

      م وا   ر وا       ت           ؛  ا          ل ا  :        
   وا   ا       وا        وا        ذات ؛ ا     ت وأ  اع ا    ن ا       

،       ا       وا     ت ا       ، وا       وا دوات وا      ت و    ا 
                      ا    ا            ا                 ا       ا         

         ا    ذ   إ   أن ا   ،   ً      إ           ا    ا    ر وا   ً       
 ا    ا             م أ             و   .   أ   ا   اع وا   ا    ل 

و      . اًا    دً      ر  ،               وا       ا   س  أو  ،ًا        
  ص          ر      ا   ذ      ورأي ٍ             ا           ذ      

           إ  اع ُ       ا               م  .            ا       وا     
 وإرادة ا    ن و   ره     )     (   و         ا    ن     ن        ه    

ا       وا       وا       ا     ا     ، و      إ       ل                
  ) ١٥ص. (            ا       ُ  ا  ذ         ً    إ  ا 

، ياة وللمجتمع وللطبيعة ىل أن الفن التشكييل هو ترمجة للحإ) ٢٠١١احلسيني ،(وقد أشار 
فالفنان التشكييل يملك رسالة اجتامعية ، . طيات من خالل تفعيل دور اإلنسان وعالقته هبذه املع

 والفنان التشكييل من .سياسة اجتامعية يف عمل فني مبدع وهو يقدم ، وقد حيمل لنا الفكر واملواقف 
ا ، ويتعامل مع األحجار  ا وفني لها مجاليُوهو يبدع عرب مادة يشك، أكثر الفنانني صلة بالطبيعة 

ا كان أقدر عىل فهم طبيعة املادة ًق الفنان نجاحّواأللوان والطني واخلشب بعد تشكيلها ، وكلام حق
   )١٩ص. (التي يتعامل معها وخصائصها الفيزيائية

 

 من أهم املجاالت التي تربز املظاهر الرتاثية واحلضارية للمجتمع إن جمال الفن التشكييل
 وأهم  . مع  بقية جماالت املجتمعاًمتامشي،  عىل أسس وقواعد عامة - ٍّبال شك- فهو قائم ؛السعودي 
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ُوأخرى خاصة متثل . واملعرفية  ، والنفسيـة ، واالجتمـاعية ، والفلســفية ، العقائدية  :األسسهذه 
 األسس األدائية  :أمهها؛  هلا أبجدياهتا وخصوصياهتا املتميزة ٍكمعرفة؛ بيعته ومفرداته هويته وط

 .والتقنية ، املهارية التكنولوجية 
وبام أن اململكة العربية السعودية تنبثق كل ترشيعاهتا ونظمها من اإلسالم يف كافة جماالت 

 ضوابط املنهج اإلسالمي القائم عىل  مصادر اشتقاق األسس اخلاصة هبا حمددة وفق؛ كانتاحلياة 
 .الكتاب والسنة 

  ::Ideological foundations العقائدیة األسس - ١
ويمثل ،  األساس العقائدي أول األساسات وأمهها"أن ) م٢٠٠٧منري الدين ، (تؤكد 

ًمقدمة البنية التحتية لكافة املجاالت عامة ، وجمال الفن التشكييل خاصة اس وهو ذلك األس ... ً
وعالقة كل منها باهللا خالق ، الذي يقدم لإلنسان النظرة الكلية الشاملة للكون، واإلنسان، واحلياة 

ودور اإلنسان يف هذه احلياة وما بعد ، الكون، واإلنسان، واحلياة ، وعالقة الكون واحلياة باإلنسان 
 ."احلياة 
 Philosophical foundations :األسس الفلسفیة  - ٢

 جمموعة من املبادئ واألهداف واملعتقدات يف) ه١٤٣١الزيادات وقطاوي ،( من ٌّكل ّحيددها
يف صورة مذهب فكري أو سيايس حمدد عن غريه من املذاهب الفكرية أو ، التي يؤمن هبا املجتمع 

كام حترص كل أمة عىل ،  فلسفتها من عقيدهتا  التي يؤمن هبا أفرادها ّفكل أمة تستمد... السياسية
وعادة ما يكسب خصائصه من طبيعة تكوينه وثقافته، . فلكل جمتمع خصائصه ؛ االجتامعية هويتها 

تلتزم هبا يف نظامها ، لكل أمة ثوابت ومقومات فلسفية واجتامعية و .وعاداته، وتقاليده ومشكالته 
ِّحيث تؤط؛ التعليمي عامة ومناهجها الدراسية بصفة خاصة  دد ر تلك الثوابت نظامها الرتبوي وحتُ

وعادة ما تستمد هذه الفلسفة من عقيدهتا ، لكل أمة فلسفتها يف النظرة إىل احلياة وكذلك . مساره 
لكي تسعى جاهدة إىل حتقيقها ، ومن قيمها التي يؤمن هبا أفرادها ؛ ومن أهدافها التي رسمتها 

فلكل جمتمع ؛ كام حترص كل أمة عىل هويتها االجتامعية . وتتخذها معايري لضبط سلوك أفرادها 
وعادة ما يستمد خصائصه من طبيعة تكوينه وثقافته ، خصائصه التي متيزه عن غريه من املجتمعات 

 . وعاداته وتقاليده وآماله و تطلعاته ومشكالته ، وعمليات التغيري والتطوير التي يمر هبــا 
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  :  التاليةهدافاألواألسس الفلسفية تثبت 
ورسالة حضارية لإلنسانية ،  ونظام حياة اًم عقيدة وفكرواعتبار اإلسال، اإليامن باهللا   -١

 .مجعاء 
 .االنتامء للوطن واالعتزاز به   -٢
 .إتقان اللغة العربية عىل أهنا لغة القرآن الكريم   -٣

  :Social foundations :االجتماعیة  األسس - ٣
 Sociologicalّإىل أن األسس االجتامعية للمنهج ) : ت.د: وعليان ، هندي (   يشري 

principles  ّتلك املؤثرات القوية للمجتمع الذي يعيش فيه الطلبة التي تؤثر يف املنهج : تعني ّّ
،  يف احلفاظ عىل متاسكه ّوتوجهه لتحقيق أهدافه، )اًأوتطوير ، ً ،أوتعديالً ،أوتصمياماًختطيط(

ّوحتقيق تقدمه االجتامعي واالقتصادي والثقايف ، وقيمه ، وتراثه ، ّوهويته ّّ ّوأداء دوره الوطني ، ّ
 . مع الفلسفة التي يؤمن هبا املجتمع اً انسجام؛ّواإلنساين 

عىل أن مفهوم التغري االجتامعي ) م٢٠١١ن،ياحلارثي وآخر( من ٌّكلمن جهة أخرى يتفق 
ذلك التغري الذي حيدث داخل املجتمع ،أو التحول ،أو التبدل الذي يطرأ عىل جوانب احلياة : هو 

 ) ٤٣ص(خالل مدة زمنية معينة ، سواء كان ذلك التغري يمس بناء املجتمع أو طائفة  ؛االجتامعية 
أن التغريات التي طرأت عىل املجتمع السعودي هى ": ) م٢٠٠١احلريب ،(ورد يف دراسة و

 اليوم من ّتغريات حدثت يف عقود قليلة مل تتجاوز ستة عقود زمنية ، فاملجتمع السعودي يعد
تطوير يف فت ّظُ ملا أتيح له من إمكانات مادية واًنظر؛ صفت برسعة نموها ُاملجتمعات التي و
 )٢٣ص( ".املجتمع بكل مرافقه

ُترى الباحثة أنه جيب أن يراعى التغري االجتامعي الرسيع يف املجتمع السعودي ؛     وعليه 
بطه بواقع احلياة الذي شمل كافة نواحي احلياة ؛ مما جيعل للفن التشكييل السعودي وظيفة واقعية تر

 .  نه من مواجهة مشكالته يف جمتمعهّيف جمتمعه ،ومتك
ثقافة املجتمع ، وتراثه، وقيمه ، : ُومتثل ، ُتعد األسس االجتامعية هي القوى االجتامعية و     

 .ومبادئه ، واملشكالت التي هيدف إىل حلها
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 التنشئة ريف مفهومتع) ٢٠١٣يونيو، ، ويكيبيديا- املوسوعة احلرة ( يف مقال وأوضح 
ول اإلنسان تلك املادة ّ ذلك االهتامم بالنظم االجتامعية والتي من شأهنا أن حت:؛ بأنه االجتامعية 

 فالتنشئة االجتامعية .يرس مع أفراد املجتمع العضوية إىل فرد اجتامعي قادر عىل التفاعل واالندماج ب
ليكونوا أعضاء  ؛ أدوارهم املستقبلية تدريب األفراد عىل"ب املفهوم االجتامعي ما هي إال حس

  ؛لقيم االجتامعية والعادات والتقاليد والعرف السائد يف املجتمعانهم ّوتلق . فاعلني يف املجتمع
 نوع من التضامن إجيادلتحقيق التوافق بني األفراد وبني املعايري والقوانني االجتامعية ، مما يؤدي إىل 

   ."والتامسك يف املجتمع
البد من مراعاة هوية املجتمع ووحدته ومقوماته فيؤدي الفن التشكييل ما يتوقع منه ولكي 

 ا والتميز بني الثابت واملتغري ، وإعداد أفراد املجتمع ثقافي، الرئيسة ، والقيم والعادات احلميدة 
 .التكيف مع املتغريات واإلفادة منها وحتديثها و ، ا ومهني

أهم مبادئه من األسس يستقي الفن التشكييل السعودي  أن )٢٠٠٧منري الدين،(ذكر تو
  :التالية املتمثلة يف املبادئ الترشيعية  ، االجتامعية 

 ومنهج ا  إهلياًتنبثق ثقافته من اإلسالم بوصفــه نظام، املجتمع السعودي جمتمع عريب مسلم   -١
 .حياة متكامل 

 باملواقف الزاخرإلسالمي املجتمع السعودي له تاريخ عريق وأصيل متصل بالتاريخ ا  -٢
 .واملنجزات الثرية العظيمة 

 بام خصها اهللا به من حراسة مقدسات اإلسالم  ؛شخصية اململكة العربية السعودية متميزة  -٣
 .وحفاظها عىل مهبط الوحي

وهي مكون أساس من مكونات هويته ، لغة املجتمع السعودي اللغة العربية لغة القرآن   -٤
 . وتضامنه ومتتني وحدته، الثقافية 

املستمدة من دينه وتارخيه ولغته ، هلا دور رئيس بادئ واملثل يف املجتمع السعودي القيم وامل  -٥
 .يف تشكيل أفراده 
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غري معزول عنه ، يسعى إىل ، املجتمع السعودي جمتمع مسلم معارص متفاعل مع العامل   -٦
واالعتزاز ، نتامء املثمر االرتقاء بأفراده إىل أعىل مستوى من احلصانة الذاتية والشعور باال

  .والتغيري، والقيادة ، والقدرة عىل حتمل املسؤولية واملنافسة ، باهلوية الثقافية 
 :The foundations of cognitive  :األسس المعرفیة 

ُ    تعد املعرفة بكامل جماالهتا ، وأنواعها ،من األسس املهمة التي يقوم عليها الفن التشكييل ، 
اعد عىل اكتساب املهارات، وطرق التفكري ، واالجتاهات ،وامليول ، والقيم املرغوب فيها فاملعرفة تس

 . بطرق وظيفية من خالل اإلنتاج الفني  
ئية واملتوسطة يف التعليم وثيقة منهج مادة الرتبية الفنية للمرحلتني االبتدا(فقد ورد يف 

 وهي األساس يف جمال معاجلة املعارف ،؛ املدرسة التنظيمية : تشمل أن األسس املعرفية : )العام
وتقديمها للدارس عىل شكل خربات متكاملة يف الفن  واألفكار، واملهارات، واالجتاهات، والقيم ،

ويتطلب معرفة نظريات الفن وسياقه، وكذلك القدرة عىل إنتاج الفن واالستجابة له، كام . التشكييل 
واإلنتاج ، تاريخ الفن، النقد والتذوق، علم اجلامل : وهي ؛ يستخلص حمتواه من اجلوانب األربعة 

 )١٩ص(.  وحيدد هذا  االجتاه موقفه من مفهوم العنارص التالية .الفني
  :Psychological foundations :  األسس النفسیة

ثر يف حتقيق أ وذلك ملا له من  ؛سس تكوين الشخصية السويةإنتاج الفن واالستجابة له من أ
 هذا  .عرفة استعدادات وقدرات املتعلمني التعبري الفني، والتعرف عىل املبدعني، ومالذات من خالل

وركزت  ما أضافته وثيقة منهج مادة الرتبية الفنية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة يف التعليم العام ،
ين يمكن السلوك اإلنسا"ن  أالتي تعترب     Cognitive psychology عىل نظرية علم النفس املعريف

تفسريه يف ضوء القاعدة املعرفية للمتعلم، كام أن إنتاج الرموز واستخدامها عبارة عن ناتج حتمي 
فاملعرفة اإلدراكية يمكن أن توصف عىل أهنا القدرة عىل عزل الرموز . للتفاعل مع العامل املرئي

هذه النظرية و. ) ١٩٧٢كورزانك(ووضعها بطريقة مناسبة مع مرجعيتها يف الكون ، املختلفة 
     )١٩ – ١٨ص.("الذي يشكل فلسفة الـتأليف) املدرسة التنظيمية(تتناسب مع االجتاه املعتمد 

 من الدراسات النفسية مع ٍّج كلُنتيجة لتزاو" ّ أنه)م٢٠٠٠عبلة حنفي ،(ح ّوتوض
 فروع الدراسات منوهي ، ) سيكولوجيــة الفن(ـالدراسات الفنية والفلسفية ظهر ما يسمى ب
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، التي هتتم بدراسة الظواهر واخلصائص النفسية املرتبطة بالسلوك اإلنساين حينام يتعامل مع  النفسية
 أو )علم النفس البديعي(لنفس باسم اُ وتعرف سيكولوجية الفن يف موسوعة علم .الفن 
 )١٩ص.("اجلاميل

ت إليها مجلة املبادئ التي توصل"بأن األسس النفسية ) م٢٠٠٧الدعيج ،(من جهته يؤكد 
دراسات وبحوث علم النفس حول طبيعة املتعلم ،وخصائص نموه ،وحاجاته ،وميوله ، وقدراته ، 

 ) ٤٨ص.( "واستعدادته 
 : مها ، إىل قسمني )  م٢٠٠٩اخلمييس واحلارون ،  (، كام ذكروتنقسم االسس النفسية 

 .ودور املنهج إزاء جوانب النمو املختلفة ، خصائص النمو "  -١
 )٨٢ص(. " التعلم طبيعة عملية  -٢

أهم مبادئه من األسس يستقي الفن التشكييل السعودي فإن ) ٢٠٠٧منري الدين،(وبحسب 
 : املتمثلة يف املبادئ الترشيعية التالية، النفسية 

والقدرة عىل االختيار يف إطار ، زه اهللا باحلرية والعقل َّمي، ف َّاإلنسان خملوق مكل  -١
 .مشيئة اهللا املطلقة 

املة لعلم النفس من منظور إسالمي هي عملية تراكمية لنظريات النظرية الش  -٢
 .جزئية صيغت برؤية إسالمية 

احلياة الدنيا مرحلة إنتاج وعمل ، واآلخرة حساب بال عمل ، وغاية الرتبية تنشئة   -٣
 .اإلنسان الصالح  

واكتشاف ، ن الفرد من استثامر مهاراته وقدراته ِّنظرية التعلم املثىل هي التي متك  -٤
 .مواهبه عىل الوجه الصحيح 

 ؛مما سبق يتضح لدى الباحثة أن مجيع األسس التي تم تناوهلا يف غاية األمهية للفن التشكييل 
 كالعقيدة، والرشيعة، واألخالق، واملجتمع ، واملتعلم، واملادة ،؛ حيث تناولت قضايا متعددة 
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 ولذلك ال غنى عنها يف الفن  ؛تشكييل وحيوية يف الفن ال كل هذه القضايا قضايا جوهرية.واملعرفة 
 . التشكييل 

 

إن املتأمل للفن التشكييل السعودي يرى أنه يعتمد يف خصائصه عىل عقيدة التوحيد 
ومنه   الدين اإلسالمي هو األساس يف املجتمع السعودي ،حيث إن ؛  الفن اإلسالميخصائصو

 فهو يتميز ويتفرد بوضع ريادي .واألصالة  والقيم ،،لعادات ، والتقاليد اللغة ،وا: ينبع كل شئ 
 : يف النقاط التالية )م٢٠٠٧الدعيج،( يشري إليها ٍ؛ ألسبابوقيادي 

 الرسول صىل اهللا عليه وسلم من هذه البالد يدل عىل أن أبناء - تعاىل - إن اختيار اهللا  -١
 .النهوض بمسؤوليتهايرون بنة الدين احلنيف وجدهذه البالد مؤهلون حلمل أما

ل أبناء هذه البالد مهمة القيام بأمر هذا الدين والنهوض بأعباء نرشه يف مجيع أصقاع َّحتم  -٢
 .املعمورة

يتجه ، و بيت اهللا احلرام الذي فيه الكعبة املرشفة  :مثل؛ وجود األماكن الدينية املقدسة   -٣
 .إليها مجيع املسلمني يف صلواهتم

 . اهللا عليه وسلم باملدينة املنورة وجود مسجد الرسول صىل  -٤
 وأنزل هبا القرآن الكريم هي لغة - سبحانه وتعاىل-  إن اللغة العربية التي اختارها اهللا  -٥

 .أهل هذه البالد 
ُيعد املجتمع السعودي هو املجتمع املعارص الوحيد الذي يستمد دستوره من القرآن   -٦

ملجتمعات املسلمة األخرى ختتلف عن الكريم والسنة النبوية املطهرة، بينام دساتري ا
 )٦٩ص(. ذلك
 

 ثمة مشكلة تواجه الباحث عندما يتحدث عن تاريخ ناكه أن)  م٢٠١٠الرصيص،(أكد
 .طور الفن التشكييلوهي ندرة املؤلفات والبحوث التي تناولت تاريخ ت، الفن التشكييل السعودي 

مادة الرتبية  منذ اعتامد تواقع الفنون التشكيلية يف اململكة العربية السعودية جيد أنه بدأ يفاملتأمل و
 .ي الفنية كامدة أساس يف التعليم النظام



 

 
 

- ٦٤ -

 : ) هـ١٤٣٣، السليامن (أكد وقد 
    ا    ف اًأن    ر   ا       ا           ارس ا       ا       ا    د   دور

 وذ        ر وزارة ا    رف آ  اك ا       ا      ؛ا ً  ا   ا   ا      ا        
 ؛    وو  ا     و       و    إ  ى   ا       ا              ا       ا           

 و        .  ـ١٣٧٧ ا     ا  را          م  دا                    دة أ  س
    ا       ا وا          ه د       أدرك   )ا    (  ا ا   ر      ر     دة 

           دة ا         ا     ، ا   دة ا        وأ          ا       
ا  را        ر   ا       ا   ر    ا    أ               ا    ط      

ِذ    . م ١٩٠٨/  ـ ١٣٢٦ا         م  و   ا       /د  ش (    ً  ا ا   ر      ُ
  ) ١١ص.()        ا      ا         ا     

ل مديرية املعارف نجد أن َبِن قِدة مَومن خالل االطالع عىل مناهج الدراسة االبتدائية املعتم
 . )١٩٩٣، الرتبية الفنية يف اململكة (ا ًاملدرسة النارصية يف املدينة املنورة أيضمنهج مادة الرسم ضمن 
الواردين يف هـ ١٣٧٨بية الفنية منذ العام س الرتتدرييف ئل السعوديني الذين عملوا ومن أوا

كواحد من ؛ ظهر اسم حممد موسى السليم ) ٩ : ١٤١٩، دليل الرئاسة العامة لرعاية الشباب  (
 . يف نشأة نبتة الفن التشكييل السعودي سامهواهؤالء السعوديني الذين 

ري من الباحثني ومؤرخي البداية احلقيقية للفنون التشكيلية يف اململكة باعرتاف كثف ن ؛َ   إذ
 ضمن مواد التعليم العام يف  كامدة أساس بعد اعتامد مادة الرتبية الفنية كانتالفن يف السعودية

 عىل املامرسة الفنية التعليمية باستخدام قلم الرصاص، اعتمدتتلك البداية . هـ١٣٧٧اململكة عام 
شكيلية تنمو ببطء، ممثلة يف إنتاج وبذلك بدأت الفنون الت. وألوان الباستيل، والشمع، والفحم

حيث كان  ؛ ة الفنية وبعض الطالب املوهوبنيجمموعة من الفنانني اهلواة، أغلبهم من مدريس الرتبي
 من أجل أن تتبلور أفكار  ؛ً طويالاًإعداد وتشكيل األفراد قد يأخذ وقتأن   ذلك،اًاحلصاد بطيئ

 لتتبلور بوضوح معامل الشخصية الفنية  ،املختلفةاألجيال اجلديدة، وتتحرر من املؤثرات الغربية 
 .السعودية
أول معرض فني من إنتاج طالب مدارس التعليم العام افتتاح ) م٢٠١٠الرصيص، (يذكرو

أقيم بمقر وزارة املعارف بالرياض، وقد افتتحه امللك سعود بن عبد ، الذي م١٩٥٨/هـ٣٧٨: عام 
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 لقرار وزارة اًرب احلدث تتوجيُعتاوقد .  للمعارف آنذاكاًيروكان امللك فهد وز، ) يرمحه اهللا(العزيز 
كام ساعد عىل .  للفنون التشكيليةا  رسمياًواحتضان، املعارف بتدريس مادة الرتبية الفنية باملدارس 

إقامة املعارض الفنية املدرسية يف مجيع مناطق اململكة بعد ذلك حتى اآلن، وهذا يساعد بدوره عىل 
 .ًلتشق طريقها يف عامل الفن مستقبال ؛ الفنية الصغرية يف وقت مبكرظهور املواهب 

    وبذلك تكونت أول قاعدة إلبراز الفن التشكييل املتمثل يف إنتاج جمموعة من الفنانني 
حيث ، التلقائيني واهلواة الذين مارسوا اإلنتاج الفني من خالل مادة الرتبية الفنية بالتعليم العام 

 اًرض املدرسية بمثابة تعريف للمجتمع بامهية الفنون التشكيلية، كام كانت مصدركانت هذه املعا
ملدرسية، ففي عام وتتابعت بعد ذلك املعارض ا. إلبراز املبدعني يف جمال الفنون التشكيلية

ففازت املدرسة ، أقيم معرض مجاعي للمدارس الثانوية باململكة يف الرياض "م ١٩٥٩/هـ١٣٧٩
وكان الفائز األول فيها هو رائد الفن السعودي فيام بعد الدكتور ، باملرتبة األوىل العزيزية من مكة 

وهي تصور منازل طينية متفرقة مع أشجار ، ) قرية(وكان اسم اللوحة ، عبد احلليم رضوي 
 ) .٤(كام يوضحها الشكل  ."النخيل

   
  

  

  

  

  

  

  )٢٠١٠الرصیص ،( عبد الحلیم رضوي المصدر)قریة() ٤(شكل 

   :(Scholarship( بتعاثاال -
 أمحد : مها ، ن لدراسة الفنون يف مرص ان سعودياث طالبِعُيف أواخر اخلمسينات امليالدية  ابت

رجة الليسانس يف الفنون وعادا إىل اململكة بعد حصوهلام عىل د. ومجيل مرزا ، عائش دشاش 



 

 
 

- ٦٦ -

واآلخر من ، دمها من مرص أح، ن ااد طالبوبعدها بعام ع، م ١٩٦٣/هـ ١٣٨٣وذلك عام ؛ والرتبية
 . روما بإيطاليا 

 فتح املجال أمام الطالب للوصول إىل مستوى علمي أن االبتعاث تؤكد الباحثة امن جهته
 .أفضل ، وفتح معارفهم ومداركهم يف ضوء احتياجات الفن 

  :)Institutes (المعاھد -
؛  م١٩٦٤/ هـ ١٣٨٥ عام مني بالرياضذلك تأسيس معهد الرتبة الفنية للمعلَاالبتعاث تال 
للتدريس يف املرحلة  ا عىل إعداد املدرس السعودي املتخصص يف الرتبية الفنية ًوذلك حرص

 ويف هذا املعهد كان .ا يف بنية التعليم ً أيضلقاعدة العرضة والواسعة واألساس باعتبارها ا ؛االبتدائية
 أعامل، و ، والزخرفة ، والتصميم والتصوير الرسم ،(  :من بينها، مواد ختصصية يدرس لطالب ا

 ، والنسيج ، ، وطباعة املنسوجات شغال اليدوية، واأل ، وخامات البيئة  النجارةأعاملو الصلصال ،
 أول دفعة من املعهد يف العام الدرايس ّوخترجت .باإلضافة إىل مواد نظرية أخرى ، والسجاد 

ِ واستقدم . م  ١٩٦٧/١٩٦٨املوافق ،  هـ ١٣٨٧/١٣٨٨ يف املعهد عدد من املعلمني للتعليم ُ
 .)١١: ١٤٣٣، السليامن ( ، )دت، دشاش ( .العرب

ْخرجتعداد كوادر من الفنانني إترى الباحثة أنه نتج عن ذلك ؛ وعليه   مواهب ومبدعني، ّ
ّومن ثم  ؛امرسة الفن  ملً وميوالٍ مهاراتهمأكسبتو َ أثبتوا جدارهتم الفنية ، وقدراهتم  اإلبداعية يف ِ

 .جمال الرتبية الفنية 
 : )Art galleries(  الفنیة المعارض -

) ـه١٤٣٣، السليامن (و)  م٢٠١٠، الرصيص ( من ًكام ذكر كال- كانت بداياهتا األوىل 
ل املجتمع السعودي ُّ مما أدى إىل تقب ؛جهود شخصية وفرديةعىل  ً قائمة- )م٢٠١٠النصـار  ، (و

 والتصوير بصفة خاصة، السيام وهي تقدم صورة خمتلفة ملا لفكرة الفنون التشكيلية بصفة عامة،
 . عرفه املجتمع من صور زخرفية تزينية يف جماالت حرفية ونفعية

عندما أقام الفنان عبد احلليم ، م ١٩٦٤/هـ١٣٨٤ولعل أول تلك البدايات كانت عام 
ثم ، ك بمدينة جدة ، وذل رضوي أول معرض فني تشكييل له وللفن التشكييل بصفة عامة يف اململكة

التي أكاديمية الفنون اجلميلة بروما، الذي خترج فيه من  هنفس، يف العام  ثم املنطقة الرشقية، الرياض 
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؛ حيث قد كان هلذا املعرض أمهية كربى و  . دبلوم أكاديمية الفنون اجلميلةحصل من خالهلا عىل
صية عدة معارض شخالرضوي أن أقام ، انتهت بعد   عىل ما كان يسمى بالرسم)حماذير(كان هنالك 

 مما شجع الفنانني السعوديني الذين درسوا يف إيطاليا أن يتوجهوا نفس  ؛له يف املدن الكربى باململكة
 . توجهه

عارض الفنون التشكيلية يف ملول مؤسس والفنان التشكييل عبد احلليم الرضوي يعترب أ
 متواضعة، يف أرسة ًنشأ نشأةوقد . تشكيلية يف اململكة رائد للحركة الهو و، اململكة العربية السعودية 

عه معلموه عىل الرسم، ّبسيطة يف مكة املكرمة، تولت تربيته أمه املحبة للفن بعد موت أبيه، ثم شج
دفعته اجلائزة األوىل بني طلبة مدارس الثانوية عىل .  بني أقرانه فاجته للرسماًوأحب هو أن يكون مميز

، هانه، فسافر إىل إيطاليا ومل يكن يف بداية دراسته ضمن املبتعثني السعوديني، التمسك بالفن وامت
وبعدما أهنى دراسته عاد إيل اململكة بعد أن . ولكنه متكن من احلصول عىل بعثة بعد معاناة يف الغربة 

 يف لبنان اًأقام يف إيطاليا العديد من املعارض التشكيلية، كام أقام يف طريق عودته إيل اململكة معرض
بحر األمحر عىل هامش حفلة أقام أول معارضه يف جدة بنادي الو  .اً جيدا لقي صدى إعالمي

م من عدم إقبال اجلمهور عىل الفن، ومع ذلك واصل عروضه يف الرياض ِدُر أنه صَذكُ وي.مدرسية
عزيز آل ا يف نادي النرص، وأفتتح املعرض صاحب السمو امللكي األمري سطام بن عبد الًوحتديد
رامكو، وباع خالل هذا املعرض أكثر أ املنطقة الرشقية بدعوة من رشكة ثم انتقل بعدها إيل. سعود

وهو -بقيمة أربعة آالف ريال فنية أعاملع الرشكة لعمل أربعة ا، كام تعاقد م  فنيًمن عرشين عمال
الرتبية الفنية يف الرياض، منها معهد ؛ أسهم بعد ذلك يف جماالت تعليمية كثرية و. - مبلغ كبري آنذاك

له العديد من . ومركز الفنون بجدة، ودورات صيفية كانت تقيمها وزارة املعارف بمدينة الطائف
التي جتاوز عددها التسعني، كام حصل عىل العديد من اجلوائز املادية واملعنوية، وله املعارض الفردية 

 . نشاطات علمية وأدبية عديدة
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  )٢٠١٠الرصیص،(بیوت حجازیة، المصدر عبد الحلیم رضوي ،) ٥(شكل 

م أقام الفنان ضياء عزيز ١٩٦٨/هـ١٣٨٨وتتالت بعد ذلك املعارض الشخصية، ففي عام 
ضياء معرضه الشخيص األول بمدينة جدة، ثم حصل عىل بعثة إىل أكاديمية الفنون اجلميلة بروما 

فية بن زقر صمت الفنانتان منرية موصيل وأقا) هـ١٣٨٨(ويف نفس العام . م١٩٧١/هـ١٣٩١عام 
م ١٩٦٨بدأت رحلتي الفنية يف عام : تقول الفنانة صفية عن هذا املعرض .  معرضهام الثنائي بجدة

،  )٦ : كام يف الشكل( لوحة )٣١ (بمعرض املدارس بدار الرتبية احلديثة بجدة، وضم املعرض
 .  وشاركتني يف املعرض الفنانة السعودية منرية موصيل

ن الفنانة صفية واحدة من أهم الفنانات السعوديات من حيث دراستها إ: ويمكن القول 
 يف القاهرة، كام التحقت بمعهد سان مارتن للفنون بلندن ملدة ا  خاصً، فقد تلقت تعليام األكاديمية

نانة سعودية تقيم  يف فن الرسم، وأول فا  أكاديميً، وبذلك تعترب أول فنانة سعودية تتلقى تعليام عامني
قد استطاعت أن ختتار موضوعات تراثية مرتبطة بالنساء وعاداهتن، وهو ما و. ا الفنيةعامهل ألاًمعرض

 .   أي فنان أو فنانة سعودية أخرىإليهمل يسبقها 
 فقد حصلت عىل بكالوريوس الفنون من كلية الفنون اجلميلة أما الفنانة منرية موصيل

عامل  بدخول املرأة السعودية اًرب املعرض الثنائي هذا إيذانُعتاام م، ك١٩٦٧/هـ١٣٨٧بالقاهرة عام 
 .الذي أصبح يضم الكثريات منهن اآلن، الفنون التشكيلية يف اململكة 
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         بورتریھ لصفیة بن زقر بریشتھا        ) ٧(شكل صفیة بن زقر          فرحة العید في الحارة الحجازیة ) ٦(شكل                 

  
com.daratsb.www  

  

  
  

  

  

  

  
  

  منیرة موصلي "تضيء لیلك یا عراق: الصبیة" )٨(شكل 
)www.artsgulf.com(  

أن تاريخ الفن يف املجتمع السعودي مرتبط بام : ) ٢٠١٠الرصيص،(ذكره  نستنج من هذا ما
 :ييل 

  : ویة الحرف التقلیدیة الید :    أوًال
له ، ا  ِيرفِا حًحتى الثلث األخري من القرن العرشين جمتمع  املجتمع السعوديّحيث يعد
صناعة : مثل ؛ وكانت هذه الصناعات تتالءم مع بيئات اململكة وإمكاناهتا ، صناعاته التقليدية 

http://www.artsgulf.com
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، وصناعة السدو وبيوت الشعر ، وصناعة السعف واخليزران ، القوارب اخلشبية الرشاعية 
 كام .ع يف املناطق القروية واملدنية من منازل وقال؛  العامرة أعاملو، ومستلزمات الشد عىل اجلامل 

،  اجللود والدباغة أعاملو، وصناعة احليل واملجوهرات،  املنسوجات واألزياء أعاملكانت هناك 
  . املعادن اخلفيفة والثقيلةأعاملو

خاصة إذا قدم ،  يف نظر الناس )فنان(ن  أن احلريف إنسا") ٢٠١٠، الرصيص  (   ويؤكد 
 )١٦ص.(" إذا أتقن عمله يف أي صنعة كانت)أستاذ(وكانوا يطلقون عليه لقب ... اتقنًُا مًإنتاج

 

  
  
  
  

  

  .قطعة من النسیج البدوي المعروف بالسدو المنتشر في أنحاء متفرقة من المملكة ) ٩(شكل 
  )٢٠١٠الرصيص،(

  

   
 لفضیة والذھبیة الشعبیة والمرصعة باألحجار الكریمة والمنتشرة في أنحاء متفرقة من المملكةقطعة من الحلي ا) ١٠(شكل 

  )٢٠١٠الرصيص،(
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  : التعلیم النظامي المبكر : ا ثانًی

 :  من  وشمل كال
م عىل يد احلاج ١٩٠٥/هـ١٣٢٣ئت مدارس الفالح عام شنأحيث  :تعليم اخلط العريب   )أ(

ثم تال ذلك إنشاء ، وكان من ضمن مناهجها الدراسية تعليم اخلط العريب ، حممد عىل زينل عيل رضا 
جه الدراسية وكان من ضمن مناه،  م ١٩٢٦/ هـ ١٣٤٥عام املعهد العلمي السعودي بمكة املكرمة 

 للفن التشكييل عىل  لقب الرائد األول يف اململكة)٢٠١٠، الرصيص ( وأطلق .تعليم اخلط العريب 
-١٩٠٣( ، )هـ١٤٠٠-١٣٢١(مد طاهر بن عبد القادر بن حممود الكردي حم/اخلطاط الشيخ

  .) م١٩٨٠
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  ). م١٩٨٠-١٩٠٣(محمد طاھر الكردي / غالف أحد مؤلفات الخطاط الشیخ ) ١١(شكل

 أن تعليم )٢٠٠٣، السليامن (ما ذكره ) ٢٤ : ٢٠١٠، الرصيص ( أكد :  تعليم الرسم )ب(
ا بإنشاء مديرية املعارف وهناية ًمرور، بدأ من املدرسة اخلريية العارفية الرسم يف املدارس السعودية 

  .)الرتبية الفنية(ما بعد حتت مسمى  أصبح يفو، بوزارة الرتبية والتعليم 
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  : المؤثرات الغربیة  : اثالًث
أن الفن التشكييل السعودي بمفهومه الغريب احلديث ما يزال ") ٢٠١٠، الرصيص (يؤكد 

 )٢٥ص.("يف عقد اخلامس ، ا ًعهد يافعحديث ال

 

فصحت الرؤى واملفاهيم احلديثة للحياة واملجتمع ، يف بدايات القرن احلادي والعرشين أ
ونتيجة . ي م مجالية ، ونقدية ، ورؤى فكرية لشكل العمل الفنعن فنون معارصة ، تناولت مفاهي

ورسعة استجابته  عىل التيارات الفنية ،لفنان التشكييل السعودي املعارص للالنفتاح االنتقائي 
 .والرموز ملختلف املدارس الفنية املعارصة  واملضامني ، وتكيفه لكافة األشكال ،

املرجعية الفنية التي : أن املقصود باالجتاهات الفنية هي ") م٢٠١٠الرصيص ،(يذكر و
َويرى أن هناك  . )١٨٠ص.("ن أن تنسب إليها جممل األساليب الفنية للفنانني السعوديني يمك

 : هي ، ثالثا من املرجعيات الفنية 
 .املدارس الفنية الغربية    - أ 
 .املدرسة احلروفية    - ب 
 .املدرسة الواقعية    - ج 

 : وأمثلة عليها ،  هلا اًما ييل سوف تعرض الباحثة  إيضاح ويف
  :لغربیة  المدارس الفنیة ا-أ

ومؤثرات التعليم يف ، أنه نظرا حلداثة الفن التشكييل يف اململكة ) م٢٠١٠الرصيص، (يذكر 
ا ً فقد ظهر واضح؛وانتشار املعلومات واملعرفة ، وسهولة  وسائل االتصال ، الداخل ويف اخلارج 

أما ووافقه  .ودي لفنية التشكيلية للفنان السععىل معظم االجتاهات اتأثري املدارس الفنية الغربية 
عىل -هي املدارس الفنية األكثر تأثريا عىل الفنانني السعوديني عىل أن  )١٧٢ : ٢٠١٠، السلامن (

تأثري املدارس : ا ًوأخري،  التجريدية - التكعيبية - السرييالية - االنطباعية -الواقعية  : - الرتتيب
 )١٧٢ص (.فيةوالعربية احلر



 

 
 

- ٧٣ -

أن تأثري هذه املدارس عىل الفنان ِمن )  م٢٠١٠، سلامن ال(وتتفق الباحثة مع ما ذكره 
بني الثقافتني العربية ويرجع ذلك إىل االختالف ، اه الفنان الغريب ّا ملا تلقًالسعودي ليس مطابق

 وبشكل عام فإن هناك مستويات خمتلفة من الفهم واالستيعاب لنظرية وفلسفة املدرسة .والغربية 
ّومن ثم   ؛ يف البلد الواحدالفنية بني خمتلف الفنانني َ  .وى اإلنتاج الفني يكون هناك اختالف يف مستِ

مما يعكس ؛ كام أن هناك مستويات تعليمية وثقافية خمتلفة بني الفنانني أنفسهم وخرباهتم السابقة 
 .ا بني القوي والضعيف ا متباينً ا فنيًإنتاج

مع ، الفنان التشكييل السعودي تلك املدارس التي أثرت يف ما ييل سيتم عرض بعض  و يف
 :ذكر بعض األمثلة 

   (Realism) املدرسة الواقعية )١(
أنه برؤية عامة لالجتاه الواقعي يف اململكة يالحظ أنه يعرب )  م٢٠١٠الرصيص ، (    يذكر 

 وال يزال يعرب عن املوضوعات االجتامعية واملشاهد الرتاثية ،والبيئية، والطبيعية، بنسبة كبرية بني
وهو اجتاه ، أو بصفة مستمرة لدى بعضهم إىل الوقت احلايل، معظم الفنانني يف بداية حياهتم الفنية

، كام أنه يتسم باحرتام القيم العربية اإلسالمية بشكل عام ، واقعي حمافظ يف تطرقه إىل القضايا املحلية
 .واألعراف والتقاليد املتداولة يف املجتمع السعودي بشكل خاص

عىل هذا االجتاه حنينه إىل املايض القريب أكثر من تفاعله ) م٢٠١٠الرصيص ، (ظ    ويالح
من فناين هذا االجتاه ذكر و .مع معطيات ومشكالت احلياة املعارصة التي يعيشها املجتمع السعودي 

   :- عىل سبيل املثال ال احلرص-

 - عيل الصفار -يحيا  عبد اجلبار ال- فوزية عبد اللطيف -  صفية بن زقر - ضياء عزيز ضياء 
 -  هدى العمر - منى القصبي - يب هشام بنجا-  أمحد املغلوث - بدرية النارص -خالد العبدان 

 عبد الرمحن -  إبراهيم الزيكان -  عبد اهللا السعيد - حممد الصندل -  خالد الفيصل -إبراهيم النغيثر 
 .احلواس 
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  )٢٠١٠الرصیص .(أحمد المغلوث) ١٣(شكل     ء عزیز ضیاء               ضیا) ١٢(شكل 
com.diaaziz.www  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  عبد الجبار الیحیا ) ١٤(شكل 
              )http: //s-yaeesh. bl ogspot .com(  

  (Impressionism) املدرسة االنطباعية  )٢(
ا بني االجتاه التأثريي ًأن هناك تزاوج" ٍّبشكل عام)  م٢٠١٠صيص ، الر(يرى     

ا مع اجتاهات أخرى مثل التعبريية، ًا متنوعًكام أن هناك تزاوج،  واالجتاه الواقعي )االنطباعي(
ن السبب يف ذلك يرجع إىل أن معظم أ معه يفوتتفق الباحثة . (رمزية، والفطرية من ناحية أخرى وال

عىل  و. )ورؤيتها الفنية املميزة، املهم فتقد إىل ما تقوم به التأثريية بمفهومها العلمي هذا االجتاه ي
 كثرية حتمل سامت التأثريية بمفهومها الظاهر أعامالإال أن هناك ، الرغم من هذه الرؤية العامة 
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، يف اللوحة وانتشار الضوء ،  وعدم التأكيد عىل اخلط، ، البقع اللونية املتسارعة : مثل ؛ للعيان 
 )١٨٥ص( ".pointillismوتوظيف تقنية أسلوب التنقيطية 
 سعد -عبد اهللا الشلتي ) : ١٧ ، ١٦ ، ١٥ : لاشكوضح األتكام (  ومن فناين هذا االجتاه 

 حممد - سعود القحطاين -  أمحد فلمبان- فايع األملعي-  حسن عسريي -  نوال مصيل - العبيد 
 .الدهام   سمري -  حممد املنيف -األعجم 

                      

  

  

  
  )معرض ھذا الحبیب یامحب(نوال مصلي) ١٦(شكل                 )٢١معرض فن جدة (عبد اهللا الشلتي) ١٥(شكل      

  

  

  

  

  
                                              

  
  )٢١فن جدة (١٩٧٦حمد فلمبان ، ضحایا التعذیب أ) ١٧(شكل 

  :(Surrealism)الرسيالية املدرسة  : )٣(
، الرسيالية : أن الرسيالية تفرعت منها ثالثة اجتاهات هي  ) م٢٠١٠الرصيص ، (يوضح 

 .ما وراء الطبيعية :  أي  ؛والرسيالية امليتافيزيقية، والرسيالية التجريدية ، الفتوغرافية اليدوية و
 )١٨٩ص(

م من انتهاء املدرسة الرسيالية إبان يف أنه عىل الرغ)  م٢٠١٠الرصيص ،(وتتفق الباحثة مع 
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يايس بسبب اصطدام الكثري من الفنانني بالواقع الس؛ احلرب العاملية الثانية إال أهنا عادت مرة أخرى 
 .الذي يصعب التعبري عنه بأسلوب رصيح واضح املعاين، أو االجتامعي أو االقتصادي 

 أكثر ٌ الفنانني السعوديني  فهمهذا االجتاه لديْفهم أن )  م٢٠١٠الرصيص ، (    وجيد 
نظرا ملا يتضمنه الفكر الرسيايل من صفات السهل واملمتع يف آن ؛ نضجا من االجتاهات األخرى 

 )١٩٠ص.(واحد 
 عبد -خليل حسن خليل  : )٢٠، ١٩، ١٨:األشكال كام يتضح يف (ومن فناين هذا االجتاه 

 - فهد احلجيالن- فهد الربيق  - صل املشاري  في- صالح اخلطايب - حنان الغامدي -احلميد البقيش 
 رشيفة -  عبد العظيم شيل  -  أمحد األعرج - منري احلجي  - اعتدال عطيوي  -محيدة السنان 

 . هدى العمر-السديري  

  
  )٢١فن جدة(د الحمید البقشي عب) ١٩(شكل                 www.qwled.com .خلیل حسن خلیل ) ١٨(شكل          

  

  

  

  

  

  

  

  )٢٠١٠الرصیص،( .شریفة السدیري، األقنعة ) ٢٠(شكل    

http://www.qwled.com
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 ) :(Abstractionismاملدرسة التجريدية  : )٤(
التجريدية : إىل أن التجريدية تنقسم إىل قسمني كبريين مها ) م٢٠١٠الرصيص ، (  يشري 

كام تفرع  ، Geometric Abstraction ندسيةاهلوالتجريدية ، Abstract Expressionismالتعبريية 
وتتفق .  )١٩٣ص.(وجتريدية اخلداع البرصي ، التجريدية النقائية : منها اجتاهات فنية عدة منها 

 يف  أن هذا االجتاه كان من أضعف االجتاهات من النواحي املعرفية واملعاجلات الفنية يف هالباحثة مع
ربات العلمية ونمو اخللفيات العلمية والثقافية لدى عدد من ولكن مع تزايد اخل، سنواته األوىل 

  .نحو تصاعدي يف العقدين السابقني ا يف عطاءاته الفنية عىل  ا وجادً أصبح هذا االجتاه متنوعفناننيال
وقد ارتبط هذا االجتاه بتوظيف خامات وأدوات وتقنيات متعددة يف إنتاج العمل الفني 

 ،ريدية استفادت من تقنية امللصقة أو التوليفات التي ظهرت من التكعيبية ا ألن التجًونظر، الواحد 
 بأن التجريب أصبح ًعلام،  التجريبية تنسب إىل التجريدية عاملفإن معظم األ ،ما بعد  ثم طورهتا يف

  . بذاته  ًا قائامًما بعد اجتاه يف
بكر  -فيصل السمرة  : ) ٢٢ ،٢١: لني الشكيتضح منكام (ومن فناين هذا االجتاه يف اململكة 

 -  محدان حمارب - عيل الدورسي -  عبد اهللا إدريس - مفرح عسريي - كامل املعلم -شيخون 
 .صديق واصل 

  
  

  

  

  

  

  

  الماضي كمقدمة:المصدر١٩٧٠كمال المعلم ،بدون عنوان ) ٢٢(شكل                )www.alriyadh.com( .بكر شیخون ) ٢١(شكل 

 
 

http://www.alriyadh.com
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  : (Cubism)املدرسة التكعيبية  : )٥( 

ا من سامت التكعيبية ً يف اململكة حتمل بعضعامل أن معظم األ") م٢٠١٠الرصيص ،(   يرى 
عن طريق مساحات وتقسيامت ، البسيطة التي تسمح للمشاهد بقراءة العنارص املرسومة بوضوح 

 قليلة يمكن توصيفها ضمن أعاملكام توجد . وضاع هندسية متنوعة األحجام واألشكال واال
وتوظيف عائلة لونية واحدة بدرجاهتا ، التكعيبية التحليلية التي تتسم بصغر املساحات اهلندسية 

ولكن املعاجلات الفنية لتلك السامت تنقصها ، وعدم وضوح العنارص املرسومة للمشاهد ، املتنوعة 
 . "نوعية األصول اهلندسية املبسطة لعموم األشياء املعرب عنهاالدراسات البحثية الالزمة ملعرفة 

 )١٩٧ص(
 عيل - حممد سيام -فؤاد مغربل ) : ٢٣،٢٤: نيكام يتضح يف الشكل( ومن فناين هذا االجتاه 

                                   . سعدون السعدون - عبد العزيز الناجم -  يارس أزهر-هويدي 

   
  محمد سیام) ٢٤(شكل                 )     ١٤٣٣السلیمان،.    (فؤاد مغربل) ٢٣(  شكل                   

  : المدرسة الحروفیة العربیة  - ب
 ظهرت تيارات  األربعينيات من القرن املايض  يةإىل أنه يف هنا)  م٢٠٠٧، الذهبي (يشري 

ثل ما حدث للشعر ِزها، ومجديدة يف األدب والفن حتمل سامت التجديد والبحث عن هوية متي
وبقى جدل الريادة . ء سمة الريادةُّكان للوحة التشكيلية احلروفية تبو) الشعر احلر(العريب احلديث 

 أم  ؟)ا هل كان حب(أهو السياب يف : ، فمن هو الشاعر الرائد يف قطع حبال بحور اخلليل ًومازال قائام
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 فمن هو احلرويف األول؟ الفنانة العراقية  : اجلدل؟ وهكذا يعاد)الكولريا(نازك املالئكة وقصيدة 
 مدحية عمر؟ أم الفنان مجيل محودي؟

، وذلك الختالف ثقافته ؛ وترى الباحثة أنه ال بد أن يكون للفنان العريب هوية فنية متميزة 
  .وعلمه ، وقيمه ، وتراثه ، وحضارته 

، درسة احلروفية العربية األسباب التي أدت إىل ظهور امل)  م٢٠١٠، الرصيص ( ّويعدد
 :فيذكر أهنا 
 . الفنية العربيةعاملالتقليل من تأثري املرجعية الفنية الغربية عىل األ  -١
 .حتديث وتفعيل الفكر الفني العريب   -٢
 .تعزيز شخصية الفنان العريب بصفتها قادرة عىل اإلبداع الذايت  -٣
 .الرغبة يف اإلسهام يف تكوين الفكر الفني العاملي   -٤
 نتيجة للمؤثرات االستعامرية بشتى  ؛ من اإلحساس بالتبعية العامة للغربالتقليل  -٥

 )٢٠٠ص.(وجوهها
؛ ُاألسامء التي تنسب إليها ) م١٩٩٠، داغر ( أما يف ريادة حروفية اللوحة العربية فيذكر 

 – وجيه نحلة – مدحية عمر –مجيل محودي :   يف الوطن العريب-عيل سبيل  املثال ال احلرص-وهي 
 . جدا والقائمة تطول ..  إبراهيم الصلحي – عثامن وقيع اهللا  –ي روضة شقري سلو

أن احلروفية العربية ظهرت يف اململكة بعد سنوات قليلة من ) م٢٠١٠، الرصيص (ويذكر
م قام حممد السليم بإنتاج لوحة بعنوان ١٩٧٧ففي عام ،  م ١٩٧٣إعالن تأسيس رابطتها ببغداد عام 

سبحان اهللا : (وتتضمن عبارة  ، )تسبيحة( قام بإنتاج لوحة بعنوان ١٩٨١ عام ويف ، )سم اهللااب(
وكال العملني يندرجان ضمن املحاوالت األوىل ألسلوبه الفني الذي عرف  .)واحلمد هللا واهللا أكرب

 .)اآلفاقية(وهو ، به قبل وفاته بعقد من الزمن 
نها بعض العبارات الدينية ّات ضم  وتبعه الفنان عبد احلليم رضوي  بإنتاج عدد من اللوح

 .)نظرة إىل املايض( يف لوحة )اهللا(تكرار لفظ اجلاللة : مثل ؛ يف مظهر خطي زخريف مقروء 
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 انطلق )اخلطية عىل اللوحة(أنه من تاريخ تلك البداية " ) م٢٠١٠، الرصيص (  ويؤكد 
ثم بدأ ، باينة ملدة عقد من الزمن م باجتاهات متأعامهلمعظم فناين اململكة يف توظيف احلرف العريب يف 

 )٢٠٣ص.( "١٩٩١ا منذ عام  ذلك بالرتاجع تدرجيي
، م أعامهلموا لوحات تعرب عن احلروفية يف ّوهناك الكثري من الفانني يف اململكة الذين قد

كام (ومنهم . عن طريق مشاركتهم يف املعارض اجلامعية ؛ وسامهوا يف انتشارها بني فرتة وأخرى 
  سعد املسعري - عيل الرزيزا - محزة باجودة -سليامن باجبع  : )٢٧ ،٢٦ ، ٢٥ : لاشكأل اهوضحت

 -  مفرح عسريي - أمحد األعرج -  يوسف جاها - مريزا صالح -  فهد الربيق -مهدي راجح  -
 يوسف - عبد اهللا العليان - عبد العزيز عاشور  -  حممد الصقعبي -   حييى رشيفي-توفيق احلميدي 

 .  حممد العجالن - نبيل نجدي  - عبد الرمحن السليامن -هادي اخلالدي  -العمود 

  
  سلیمان باجبع) ٢٦( شكل   .           ٢٠١٠:حمزة باجودة ، داما آرت ) ٢٥(شكل                              

                   

  

  

  

  

  

        
  للفنان مھدي راجح) ٢٧(شكل                          
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   :ألسالیب الفردیةا )ج(
 individual art إىل أن عامل األسلوب الفني الفردي ") م٢٠١٠، الرصيص (     يشري 

style  ذكر الرصيص منها ٍ؛ ألسباب ، ومرجع فني للكثري من الفنانني ،  ٌعامل مؤثر : 
 .ر تلميذ الفن بأسلوب أستاذه الفنان لفرتة من الزمن ُّتأث  -١
 .وأكثر منه خربة، ا ان أو أكثر أكرب منه سن ر فنان شاب بأسلوب فنُّتأث  -٢
حينام حيمل ذلك األسلوب مضامني فكرية ، ر جمموعة من الفنانني بأسلوب فنان فرد ُّتأث  -٣

 )٢٠٧ص(".أو تقنية مطورة
 حتى اآلن َشكييل ما زال يف بداياته، ومل نروترى الباحثة أن األسلوب الفردي يف الفن الت

ولكن من املمكن أن  يمكن أن ينهض بالفن التشكييل السعودي نحو العاملية ، ا  عامليا  فردياًأسلوب
 .املناخ مواتيني هلذا اليشء وخاصة أن الفرصة ،  هذا الفنان التشكييل العاملي  ماٍظهر يف وقتَي

أو ،  ٌّ حميلٌّ فرديٌوعىل الرغم من ذلك فإن هناك بعض الفانني السعوديني الذين هلم أسلوب
 :  ) م٢٠١٠، الرصيص ( ذكر منهم.  ٌ ذاتيةٌة فنيٌمرجعية

املليئة بالرموز ،  وتتسم لوحاته باملظاهر الزخرفية احلركية :أسلوب عبد احلليم رضوي  -
، واألدعية ، ة ّواألهل، املستوحاة من امللبوسات واملباين والرقصات ، والعنارص الشعبية 

 .وطيور البحر
لواقعية االجتامعية ملظاهر متنوعة من احلياة والذي ينحو ل: أسلوب صفية بن زقر  -

 .مع الرتكيز عىل عامل املرأة ومنطقة احلجاز، التقليدية يف اململكة قبل عقود من الزمان 
: مثل ؛  واملتمثل يف العقد األخري يف جتارهبا مع اخلامات املحلية :أسلوب منرية موصيل  -

 . وورق النخيل ، الصبغات الشعبية و، والصبغات الطبيعية ، والنباتات، خشب األثل 
وهو  ، )فن الرؤية اآلفاقية الصحراوية التشكييل(الذي أطلق عليه  : أسلوب حممد السليم -

وما هبا من سكون ،  األفق طعة الصحراء الشاسعة والتقائها بخأسلوب مستوحى من طبي
 .وتالل وحياة
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يف ، مح الرشقية واملحلية لة باملالّيف الرسيالية املحم: أسلوب خليل حسن خليل  -
 .ورموزها ، وأفكارها ، عنارصها 

التي دفعت الفنان للبحث يف  أنه من هذه املنطلقات احلديثة، ترى الباحثة: ًوبناء عىل ماسبق 
شتى جماالت املعرفة ، للوصول إىل ما يمكن االستفادة منه يف عملية اإلبداع الفني ، ومع التغريات 

 ومع بداية القرن احلادي .ياسية، واالجتامعية، و الثقافية التي أثرت يف احلياة السالفكرية ، والفلسفية 
والعرشين ختطى الفن التشكييل األنامط التقليدية إىل ظهور أنامط وأساليب جديدة يف التقاء الفن 

رها العديد غريت بدو،  )Post  modernism(باملجتمع فظهرت مرحلة جديدة تسمى مابعد احلداثة 
 ونتيجة .حيث متثلت رغبة فن ما بعد احلداثة يف الوصول إىل اجلمهور احلقيقي ؛  املفاهيم السابقة من

 يف مفهوم اً شهدت الفنون التشكيلية تغريلكرتونية للتطورات اهلائلة يف عامل االتصال واحلواسب اإل
 من أمهية )Modernity (العمل الفني واجتاهاته، وأساليبه، وتقنياته،وملا كان ملفهوم مصطلح احلداثة

  . يف توضيح مصطلح ما بعد احلداثة بالغة
 يتفق مع هذه الدراسة، ويوضح استخدام ً مالئاماًأت الباحثة أن ختتار تعريفتر؛ اوعليه 

 :ومنها ؛ بعد أن تستعرض بعض التعريفات للمصطلح ، املفهوم 
مابعد (ن مصطلح إ  :ل أنه يمكن القو إىل) م٢٠١١آل وادي واحلامتي ،( من ٌّكليشري 

ه ال يمكننا حيث إن فحسب ، با  تعاقبيا  تارخيياًارتباط...  بهاًومرتبط) احلداثة(ُمتاخم ملفهوم " )احلداثة
 )١٩٣ص.( "ّالولوج إىل مابعد احلداثة إال باعتبار احلداثة وموضعها كلحظة تارخيية سابقة

احلداثة كرديف للتغريب يضع البعض ) م٢٠٠٩الشدري،(واحلداثة كام يشري إليها 
 اً ويرى اآلخر احلداثة مرادف. يف املضمون ، ومترد يف املوضوع هنا انقالبإ: أي ) الالعروبة(

 )٣٦ص(.  يف الشكل الفني ، ويف طرق األداء ٌلُّهنا حتوإ:  للبديع أي ا اصطالحي
 ، مما جيعله رؤية مفهوم تتعدد أبعاده بتعدد املتحاورين فيه:     و احلداثة عند الغذامي هي 

 )٣٦ص(اجتهادية للفرد املتحدث ، وهى بمثابة املوقف اخلاص أكثر مما هي تصور معريف مشرتك 
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وهي أن املعارصة هي تبادل احلداثة من طرف واحد، ) م١٩٩٧البهنيس ،(ومن جهته أكد 
 املادية أكان ذلك يف نطاق الثقافة اإلنسانية ، أو يف نطاق الثقافة؛ املعارصة وحيدة الطرف 

 )١٠٧ص(.التقنية
من أهم  التيارات الفكرية التي يعترب تيار ما بعد احلداثة أن )  م٢٠٠٨البغدادي ،(ويضيف 

ومعظم نشاطات  حيث يتداخل يف فروع املعرفة املختلفة ، أنتجها العقل البرشي يف العقود األخرية ،
يف حتديد دقيق ملفهوم ا من الصعوبة ًنوعمما أوجد  والفلسفية ، واألدبية ، الفكر اإلنساين ،الفنية ،

هو زمن ..ن زمن ما بعد احلداثة إ..  إىل القول )إهياب حسن(لدرجة التي دفعت ؛ إىل ااملصطلح 
 )١٥ص(". التحديد  استحالة

 ظاهرة ثقافية Post  modernismأن يرى " إهياب حسن( أن )م٢٠٠٦العمر،(ويشري 
.... التي يقودها اإلعالم وفرة االستهالكية، وعالية التقانة ، ملجتمعات ذات الإىل استعمل لإلشارة ت

 ، ومتناقض  الصيغة الفكرية التي أضحت تعرف بأهنا اجتاه ال عقالينهافيأما جيف فونتاين فإنه يرى 
 )٢٠١،٢٠٦ص.(كام أهنا سلسلة من التناقضات أو األفكار املتناقضة بعضها مع بعض

لكي ؛  اً رؤية مراحل ما بعد احلداثة بشكل أكثر تقريب لذلك حتاول التواريخ والتصنيفات
 : اجلدول التايلوذلك كام يف . وبدايات ما بعد احلداثة ، ُحتدد بشكل قاطع أطر هذه املراحل 

  یوضح حركة ما بعد الحداثة من وجھة نظر الفالسفة، والمفكرین، والنقاد) ٣(جدول رقم 
  )٨٢ :٢٠١٠شاھین،( عن دراسة  نقًال
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ثورة يف شهد داثة أن عرص مابعد احل")  م٢٠١١آل وادي و احلسيني ،( من ٌّيذكر كلو
التقنيات ، والنظريات العلمية ، وإعادة النظر يف الكثري من األساليب واملناهج اخلاصة بعد احلرب 

كوهنا غري متمسكة بتقاليدها اخلاصة هبا،  ؛ مريكا أد هجرة  الكثري من الفنانني إىل بع العاملية الثانية ،
كانعكاس ؛ وثقافة ما بعد احلداثة يف العامل الغريب مما مهد إىل قطع الصلة باملايض وبداية إرهاصات 

 )٧ص.("جمتمعي يف نقطة الوعي 
 ما بعد احلداثة تنطبق عىل كل ةأهم زعامء حرككتابات  ّ أنإىل) م٢٠٠٥ار،ّنص(ويشري 

ما فإن كتاباته غالبا ؛ ا من احلياة االجتامعية اليومية إىل العلوم والفنون ًبدء، اجلوانب الثقافة املعارصة 
ومن الثقافة ، ا من الثقافة الشعبية التي يتحدث عنها بقدر كبري من السلبية ًتكشف إقامته تعارض

 )١١٧ص.( من شأهناِعيلُالرفيعة التي ي
  مقارنة بین خصائص الحداثة ومابعد الحداثة كما وضعھا إیھاب حسن ) ٤(      جدول 

  )١٩٣ : ٢٠١١آل وادي والحاتمي،( عن نقًال
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 من اًانطالق، بالعدمية ّمتثلت  مابعد احلداثة أن مرحلة)  م٢٠١٣ء احلامتي ،الآ(وتضيف 
 ًلقد اهنارت القيم القديمة ،وهذا أمر غري مأسوف عليه أن نصنع ألنفسنا قيام") :نيتشه(ة مقول

 أنه ما كان يف  :بمعنى،  )ال قيمة للقيم(أنه : ويقصد بذلك .  "جديدة أخرى غري القيم امليثافيزيقية 
أفقدت كل ن القيم أل؛  اًالعصور الوسطى مبادئ راسخة ثابتة أصبحت مع جميئ عرص احلداثة عدم

ًوجيب أن نطور أشكاال، معنى   )٣١ص( ". من القيم تتسم باجلدة والقوةُ
أن فن مابعد احلداثة  تستخلص الباحثة )ما بعد احلداثة(ومن خالل مفهوم مصطلح 

لذلك تعددت واختلفت التعاريف ، فهو يسعى إىل ؛ وأن تعريفه فيه نوع من الغموض ، متناقض 
تولد من يف ق احلدود املتعارف عليها ،ْها، وخرِزُفنية السابقة وجتاوتكسري اللغات والتصنيفات ال

َيستنتج كذلك و. ما هو قائم ومعروف  انعدام اليقني والتشكك يفذلك  أن عرص مابعد احلداثة ضد ُ
 . وليس حركة تعديل للحداثة أو تطور للحداثة  ، احلداثة

فة مابعد احلداثة فلسفة هتدم ن فلسأ"يف دراسة له ) م٢٠١١الرصيرصي،(ومن جهته يؤكد 
كل ماهو مطلق وتفتت كل ماهو موحد، دون هدف ، أوفكرة، أوغاية ، وهو ما يتعارض مع جوهر 

أما اإلسالم فقد نظر إىل اإلنسان عىل أنه صاحب رسالة وحامل أمانة منذ فجر . الرسالة اإلسالمية 
  f  e  d   c  b  a        `  _  i  h  g]  :لقوله تعاىل ؛ اخلليقة 

  o  n  m  l   k  jZ وغريها من اآليات القرآنية التي تنظر ،  ٧٠: اإلرساء
لإلنسان هذا الكائن املسئول الذي حيمل رسالة التعمري والبناء يف األرض ، ويطلب األجر والنعيم 

 ) ٤٧٦ص(".يف اآلخرة
مة ومحاية دينها، من هذا املنطلق املحافظة عىل هوية األ جيبتؤكد الباحثة أنه ؛ وعليه 

 وهذا ما حياول أن يؤكده البحث احلايل يف دور . للهوية اإلسالمية اً تأكيد ؛وحضارهتا، وتراثها
واهتاممه بمجتمعه يف تأكيد هويته كفنان مسلم قبل كل شيئ ؛ لينقل ، الفنان التشكييل السعودي 

حيث ؛  ملجتمعه اً ، وتكون رمزُليوصل رسالة يساهم هبا يف املجتمع؛ فكرة حضارية وقدرة إبداعية 
  .السعودي املجتمع يف  لدى الفرد ٌّ هامٌأصبح للفن دور
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 ال اً جديداًمت طرحّوقد ،  يف التصنيفات التقليدية للفنًظهرت اجتاهات أحدثت حتوالوقد 
ف ويرتبط أكثر بعنارص احلياة املعارصة وفروضها اجلديدة ،ويبني موق ينتمي إىل اجلامليات السابقة ،

ما :    ومن أمثلة تلك االجتاهات.الستجابة أو بالرفض أو االنتقاد  سواء بالقبول أو ا؛الفنان منها 
 يعترب اً أن تاريخ الفنون البرصية عىل مدى األربعني عام حني ذكر)م١٩٩٧سميث ، (أشار إليه 

عية توالت بإيقاع رسيع ، فقد جاءت التجميوموجات من ضيق األفق ، سلسلة من احلركات 
)assemblage( فن البوب _والفن اجلامهريي )(pop art والتصوير امللون ،)painting colour( ،

والفن ، )Minimal art(والفن املينيامل  ،)kinetic art(والفن احلركي  )op art(والفن البرصي 
والتعبريية  وما بعد التعبريية )Super re alism(، وما فوق الواقعية )Conceptual Art( املفاهيمي

 .  يف أعقاب التجريد (neo_ expressionism)اجلديدة 
؛ أن مجيع هذه احلركات الفنية متثل وتغري إعادة تقييم ألفكار ) م١٩٩٧سميث ،(ويضيف 

والفن  )assemblage(وترجع أصول التجميعية ، يالية ِّرسالتعبريية التجريدية ضاربة يف الفجذور 
إىل ما وراء الرسيالية لتصل إىل الدادية ، وجيمع الفن املينيامل  )pop art(فن البوب- اجلامهريي

Minimal Art)( بني الدادية  والباوهاوس .  

 ،  احلدود الفاصلة النمطية للتقنياتجتاوزأن الفن يف الفرتة األخرية إىل ُتشري الباحثة ؛ وعليه 
تشكيلية جديدة ،  مفاهيم نتج عن ذلك فوالتجارب اإلبداعية بني االجتاهات الفنية املعارصة ،

ن حدود التقنية التقليدية إىل اكتشاف طرق مستحدثة من خالل عج العمل الفني ٍرُجعلت الفنان خي
 لذلك سوف تعرض الباحثة بعض من .والتمسك باهلوية ،  هومضمونموضوع العمل الفني 

موا هذه االجتاهات برؤية لفنانني تشكيلني سعودين استلهمع ذكر أمثلة ، االجتاهات الفنية املعارصة 
 تلك ومن.  يف التقاء الفن باملجتمع  ًرغبة؛ ، والتقاليد  والعادات فنية فلسفية مستمدة من الدين ،

  :االجتاهات 
١-  Art and Technology 

ً تشبه اآلآلت خترج أصواتا أعامالو، وظف جمموعة من الفنانني النحت الضوئي واملتحرك  ُ .
  . فنانني مع جتارب علمية تكنولوجيةأهنا حالة تفاعل للب) م٢٠٠٨هويدا السباعي ، (تصفهاو
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، فنون امليديا Video Artفن الفيديو : مثل ؛ قد ساهم هذا الفن يف ظهور عدة اجتاهات و
Media Arts فن الضوء والصوت ،Art light and sound واهلولوجراف ،

Alhologeravوالنحت املتحرك،  Moving Sculpture والفنون املفاهيمية العامة ، Arts 

conceptual public.   

  هيلني ونيوتن هاريسونNew-Helen and Harrison ton ،  روبرت إيرفني
Robert lrwin وجورجي كيبس ، Gyorgy Kepes فرنسا(، بيوتيكا واالسكي(  piotiki Walski ،
   .Julio Le parc) فرنسا(جيوليو يل بارك 

 م١٩٧٠( حتى منتصف )م١٩٦٠( منتصف. ( 
:  ثم غرب أوروبا،  البداية يف الواليات املتحدة. 
: ة للفن احلديث  التكنولوجيا هي مادة رئيس. 

  أي اخرتاع حلل ، عىل حاجة حمددةًبناءا ؛ ًا وثيقًارتباطبالفن احلديث ترتبط التكنولوجيا 
قترص  تال  أو ابتكار أدوات مفيدة، فالتكنولوجيا هي  تطبيق املعرفة حلل املشاكل   .مشكلة معينة 

ويمكن حتقيق منافع من خالل تطبيق أساليب جديدة يف .  التطبيقات واألدوات املادية فقط عىل
تطبيقات يف هذا المن أكرب  واحلاسوب واإلنرتنت . ى جديدة يف قاعدة املعرفة العامةأو رؤ، التفكري 
 عاملن األّلتمك،  أرسع بكثري عىل أداء عمليات التفكري األساس القدرة  أصبحت لذلك؛ املجال

  . امليض قدما بشكل أكثر كفاءةمنوالتجارة 
ة ن معرفة التكنولوجيا  متنح اإلنسان القوة يف املواجهأ") م٢٠٠٧البغدادي ،  (ويرى

 قد استمر عرب ياة والعلم من خالل التكنولوجيال احلُاختدو. ه الطبيعة، وتسمح له بتشكيل حميط
 فاخليال يستثمر  ؛فن واحلياةتطور البرشية يف ارتباط وثيق بالثقافة، وهناك عالقة وثيقة كذلك بني ال

،  للثقافة  والفن هو أحد املتغريات األساس.ل املحيط الذي تتدخل فيهّل وتعدّالتكنولوجيا التي حتو
 فالثورة الرقمية لن تتوقف مطلقا، إهنا ال زالت يف بدايتها .لتحوالت املحيطة هو االذي يعنيه و

. "ال يعلم أحد كيف سيكون شكله أو إىل أين يتجه، وتعمل بكل قوة عىل استحداث عامل جديد 
 )١٣١ص(
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 رة عن التطبيق العميل لالكتشافاتترى الباحثة أن التكنولوجيا هي عبا ؛ وعليه
 ولعل أبرز .وصل إليها من خالل البحث العلمي التي يتم الت،  املختلفة واالخرتاعات العلمية

 :هي ؛ االجتاهات والتيارات الفنية التي ظهرت وارتبطت بالتكنولوجيا احلديثة 
٢-   )Computer Art( 

تعتمد عىل   أدى إىل ظهور أساليب جديدة يف التعليم  ، التقدم الذي نعيشه يف هذا العرصّإن
حتل الكمبيوتر مكانة عالية يف جمال اف ف مستحدثات تكنولوجية لتحقيق التعلم املطلوب ،توظي

للتعرف ؛ دة يف جمال تكنولوجيا الكمبيوتر الفن التشكييل ، وقام العديد من الفنانني بدراسات عدي
الفن طرق التعبري الفني جراء توظيف هذه التكنولوجيا احلديثة يف عىل عىل املتغريات التي تطرأ 

 .بطرق فنية إبداعية 
م من خالله ِكُْحيشاف الكمبيوتر كوسيلة تكنولوجية مع اكت"  أنه)م٢٠٠١عطية،(ويؤكد 

فنشاهد أدواهتم ليست الفرشاة وال ... جل إنتاجها بطريقة ممتعة أمن  الفنان سيطرته عىل الصور ،
ْوإنام أدواهتم خم ، وال العجائن امللونة ، الريشة   key  نة يف جهاز يعمل بمفاتيح ّزجات برامج خمَرُ

Board  ،١٣٠ص.( "معتمدين عىل املهارات الذاتية يف تسجيل أفكارهم الصورية( 
:  جريتشني بيندر Gretchen Benderونانيس بورسون ،Nancy Burson ، 

 peter D، وبيرت دأوجوستينو Harold Cohenوهارولد كوهني ، Jim Campbellوجيم كامبيل 

Agostion  . 
:  م١٩٦٠( منذ منتصف عام. ( 

:  م١٩٦٥( أول معرض لفن الكمبيوتر عام أقيموقد .  الواليات املتحدة وأوروبا( 
 . يف نيويورك  Howard Wise  يف صالة هاورد وايس

مدى إىل ) م٢٠٠٧شريين احلرازي ،(ا دراسة وكذلك أشارت بعض الدراسات كام أوردهت
. حيتل مكانة الصدارة يف حقل الفنون التشكيلية "بأنه بدأ فتذكر ، بيوتر يف جمال الفنون أمهية الكم

ا عىل املتخصصني يف جماالته من طالب اجلامعات واملعاهد الفنية ، وبسبب اتساع ًوبام انه مل يعد وقف
دة يف جمال فقد دخل جمال الفنون بقوة ، وقام الكثري من الفنانني بدراسات عدي؛ نطاق استخدامه 
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وللتغلب عىل املتغريات ، تكنولوجيا الكمبيوتر ، وقاموا بمحاوالت عديدة لدمج الفن مع اآللة 
 )١٥١ص(. "التي قد حتدث لطرق التعبري الفني جراء استخدام هذه التكنولوجيا احلديثة 

٣-    )Digital Art (: 
ّيعر لعمل الفني الذي يستخدم ا: بأنه ) ٢٠١٣(لكرتوينإف الفن الرقمي عرب موقع ُ

سمى الفن ت أداة إبداعية يمكن أن مبارشة ، أو بواسطةإما ؛ التكنولوجيا الرقمية أو جهاز كمبيوتر 
 .الرقمي

َالتي تدرجواألنواع  ،  ، والفيديو التصوير الفوتوغرايف: تشمل  ضمن الفن الرقمي ُ
  ،والفن  ت، الشبكا الربجميات، وأحدث  ، الرسوم املتحركة ، والسينام التفاعلية واأللعاب

 .                      مع تطور التكنولوجيا اتساعهااألنواع هذه تواصل  وس .نرتنتواإل
 :منها ؛ هناك عدة طرق يتم هبا إنتاج العمل الفني الرقمي  و
ري يف الشكل من حيث الظهور والتداخل يثم التغ، يتم إدخال الصورة يف الكمبيوتر   -١

 .إلنتاج عمل رقمي مبتكر ؛ والرتكيب 
 ).اإلنرتنت( التي تنتج لتظهر عىل الشبكة العاملية عامليتضمن الفن الرقمي األ  -٢
عن طريق طبع األشكال الثالثية ،  نحتية من خالل الفن الرقمي أعامليمكن إنتاج   -٣

ْصممت من خاللاألبعاد من نامذج  ِّ  .  الكمبيوتر ُ
لتشكيلية السعودية يف السنوات األخرية أحدثت  التطورات التقنية التي غمرت الساحة اإن

حيث تغريت التجربة الفنية النمطية التقليدية إىل واقع جديد يقبل ؛  يف الفكر الفني ً شامالاًتغري
فنان التشكييل السعودي للبحث يف شتى ل لاًكانت هذه التغريات دافعو .التطور ، والتغري، واحلركة 

يتضح ذلك من و. ايمكن االستفادة منه يف عملية اإلبداع الفني  للوصول إىل م ؛جماالت املعرفة
 .موضوع الرتاث) هدى الرويس(الفنانة فيه ي مثلت ذ ال)٢٨(خالل الشكل 
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   )Digital Art (رقمي فن ، تراثیات ، الرویس ھدى)٢٨ (شكل

com.alriyadh.www  
  

زخارف ونقوش السدو، ، فتظهر فيه  البيئة املحلية يف من املفردات التشكيلية ُيعد الرتاث
تداخالت أعشاب النخيل بألوان مستمده من دفء ألوان الرتاث احلمراء، و،  األبواب القديمة

  .والصفراء بدرجاهتا اللونية الزاهية
مت تخداس") : ٢٠٠٨( معها بصحيفة الرياضيتقول التشكيلية الرويس يف لقاء أجر

حيث ؛  التقنية يف هذا املجال كتقنية احلاسب اآليل ُ، وأدخلت ةاملفردات الرتاثية بخطوط حديث
، أو إدخال اللوحات املرسومة وإضافة بعض  تنوعت التجربة من الرسم مبارشة عىل احلاسب اآليل

األلوان املائية أو ب فقد قمت بالرسم عليها ولكرس مجود اللوحات املطبوعة .  التأثريات الفنية عليها
  ؛وختطيت ذلك بإضافة بعض الوسائط واخلامات عىل الكانفس املطبوع، كريلك باأللوان اإل

 .إلحيائه وإلعطائه روح ملمس اللوحات املرسومة باليد
٤-   )video Art(:  

التي ،  عن تقدم التكنولوجيا ًا كامالًيعطى بيانما : هو فن الفيديو ّأن ) أمقران ،دت(تذكر 
ختىل عن أشكاله ووقد تغريت اجتاهات الفن . غالبا ما تتضمن استخدام الفيديو مع الكمبيوترات

الذي بحث عن ، فن الفيديو :  وكان من االجتاهات اجلديدة  .املألوفة ، وأزيلت احلدود بني أشكاله
ئل اإلعالم لقد ظهر اهتامم  كبري بفنون وسا. اجلمهوربني  بني الفنان والعمل الفني وٍحوار

واخر  ، التي تكونت يف أFluxusخضع تطور فن الفيديو لتأثري حركه الفلوكسوس وواالتصال، 
مبدأ إسهام املشاهد يف جتسيد : أهم مبادئ مجاعة الفلوكسوس و  .اخلمسينيات وحتى السبعينيات

  . بنيتهُاملشاهد نفسه العمل الفني الذي رسم 
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:   فيتو أسكونيكvito Acconci ماكس املى ،Max Almy الورى أندرسون ،
Laurie Andersonانت فارم ، Ant Farm، روبرت اشييل Robert Ashely. 

 :  م١٩٦٠( منذ منتصف ( . 
: عاملي ٌّ . 

إقامة عالقة من خالله فن التشكيل بالفيديو حياول الفنان "  أن)م٢٠٠١عطية ،(يوضح و
   . ) ١٢٩ص. ("كايناملجال امليو وتبادلية بني صورة الفيد

 .ملانيا أمن  Nam Pick  بيك نام تشكيل جمسم فيديو ) : الفيديوفن (أعاملومن 

 

 م٢٠٠٢ لمانیاأ Nam Pick  بیك نام الفیدیو فن) ٢٩ (شكل     

 أصبح الفنان ) م١٩٥٤(ظهور فن مابعد احلداثة عام أنه مع : وتستخلص الباحثة من ذلك 
   . فنية مجاليةأعاملن يقوم بإنجاز ينفذ أفكار حديثة أكثر من أ، وريات العلم يستفيد من جم

وقد انبعثت ونمت فنون مابعد احلداثة من خالل االتساع اهلائل إلنجازات التكنولوجيا ىف 
 من اً مميزً فن الفيديو شكالصبحأو . احلادي والعرشين، ومع بداية القرن  هناية القرن العرشين

  .ر مع أنواع التكنولوجيا اجلديدة يتفاعل من خالله فنانوه بشكل مستم، ون أشكال الفن
 Videoفيديو آرت ( " تسجيل مرئي "للفنان راشد الشعشعي عرض )٣٠(ويوضح الشكل 

Art ( م ، ليقودنا برؤيته إىل أسئلة عدة والتي منها،ويذكر ٢٠١٢ تارخيه " إرثنا األرض "عنوانه
ا ًفط صورة لثقافتنا وهويتنا يف اململكة العربية السعودية، وهو أيضالشعشعي أنه كيف أصبح الن
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ذاكرتنا املسيطرة بدخان أبيض يصعد السامء عرب تلوث صناعي ، وهو يف حقيقة األمر تلوث برصي 
 . وذهني تكشفه طبيعة الصورة واألصوات املصاحبة هلذا التسجيل املرئي

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  )٢٠١٢:نشارككم ( معرض ١:٥٥رض، تسجیل مرئي مدتھراشد الشعشعي، إرثنا األ)٣٠(شكل 
 

أن العمل حداثي إال أن الفنان اهتم بقضية معينة من قضايا جمتمعه ، وهى من الرغم عىل و
حيث عرض األلوان والصور مع مثريات صوتية يف هارومونية  ؛الهتامم بالبيئة واملحافظة عليهاا

 معني من الفنانني فن الفيديو يف اململكة ٌك وظف عدد وبذل .)فن الفيديو(مع تسجيل مرئي ، رائعة 
 .  بقضايا جمتمعهواهتاممهلتوثيق وتوصيل فكر الفنان ؛ العربية السعودية كأداة من األدوات املعارصة 

٥-    )(Graphic art :    
ي مادة  أو أ ،فن قطع أو حفر أو معاجلة األلواح اخلشبية أو املعدنية: يف معناه العام هو    

 . سطح طباعية، واحلصول عىل تأثريات فنية تشكيلية خمتلفة عن طريق طباعتهاأهبدف حتقيق ؛ أخرى 
مانعرفه عن التصميم اجلرافيكي يف الوقت احلارض له جذور ) م٢٠١١غيث ،(   وتوضح 

 تارخيية مهمة من خالل اخرتاعني عظيمني ؛ األول هو اخرتاع آلة الطباعة يف القرن اخلامس عرش
    ) ١٧ص(. ، والثاين كان الثورة الصناعية يف القرنني الثامن والتاسع عرش)جوهان جوتنبريغ(عىل يد 

 ) ٢٣٥ص(.  اهلوية التجارية-  الشعار - امللصق - اإلعالن : األساليب اجلرافكية
: عىل أنه رافيتي ف فن اجليف تعري) م٢٠١١آل وادي واحلسيني،( من ٌّكل   ويف حني يركز 

 بطريقة فنية لكلامت مقصودة ،أو باستخدام أدوات خاصة،  عىل اجلدران العامة أو اخلاصة الرسم
   )٣٦٣ص(. تكون من أشخاص جمهولنيما ا ً، وغالبّمسميات، أو عبارات مستهدفة وبتعبري حر
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  : كراش Crash داندي ،  Dondiكيث هارنج ، Keith Harnj بینك ،الدي 

Lady Pinkزافري ، Zaphyr   
  :م ١٩٨٠م وحتى منتصف ١٩٧٠ منتصف 

 : نيويورك البداية . 
ا ًيف املعارض التي تقام داخل اململكة  العربية السعودية حمدود) رْاحلف( اجلرافيك ابدوقد       

 الرسم أو التصوير، أو الفنون التطبيقية كالنحت ،واملجسامت عاملوعىل نطاق ضيق ؛ نسبة أل
 كعبد احلليم  ؛ما أنجزه عدد قليل من الفنانني أثناء دراستهم الفنية خارج اململكةإال  ة ،اجلاملي

وا ّ من الفنانني والفنانات تلقاً لكن  عدد .وكامل املعلم، وفيصل السمرة ، وأمحد فلمبان ، رضوي 
 الرمحن وعبد ، وزهرة بو عيل ، ، ونايل مال منرية موصيل: مثل؛ دورات تدريبية يف اجلرافيك 

وقد شارك عدد . وإبراهيم يوسف بن عمر، السليامن، وسامي البار، وحنان حلواين، وأمحد البار 
 جرافيكية للفنانة رائدة أعامالشهدت بعض العروض املحلية و  . املعارض املحلية يفمنهم بعض

ْيف تصميم حم، عاشور  ؛ ظاهر االجتامعية لنبيلة البسام يف تناول بعض املكذلك و.  ملدينة عربية ٍمَكُ
 معارضها املركزية ثالث جوائز وقد خصصت الرئاسة العامة لرعاية الشباب يف بعض... كاألفراح 

 ) ٧٦ : ٢٠١٣السليامن ،. (رافيكجلل
ويف وقتنا احلايل نالحظ ممارسة الشباب السعودي للفن اجلرافيتي يف أماكن خمتلفة، وبدأ 

 والكتابة عىل اجلدران يف أماكن خمتلفة يف مدينة جدة، ذلك عندما أخذ جمموعة من الشباب بالرسم
للمجتمع، وإساءة وهذا نتيجة لتأثرهم بثقافة الغرب ووسائل اإلعالم، فأدى ذلك إىل إزعاج كبري 

وهذا مايسعى  ،  من هذه الظاهرة عن طريق الفنّ للحدًوجد البعض طريقةوقد  . لنظافة البيئة
امء واالرتقاء بالبيئة ور الفنان التشكييل السعودي يف حتقيق االنتالتأكيد عىل دب حتقيقه البحث إىل
ْ، وهيأتقامت البلدية بتبني جمموعة كبرية منهم  ؛ حيثواملجتمع   هلم العديد من اجلدران ملامرسة ّ
والتنفيس عن فنوهنم ، هناك تقنني ملشاركاهتم هكذا أصبح  و) .٣١كام يوضحها الشكل (هواياهتم 

 .   العديد من الربامج واألنشطة واملسابقاتمن خالل تنفيذ 
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  ٢٠١١: جداریة جرافیتیة ، جدة . زین عروس البحر االحمر ) ٣١(شكل 

 عم شاركةبامل) مكة شباب يال (اسم عليها يطلق الشباب من أقام جمموعة مكة مدينة    ويف
كام (وتم نرش ذلك إعالميا .  ملكةبامل جرافيتية ثابتة جدارية أكرب مرشوع  :تشكيليني فنانني وفنانات

وما توصل ، مما أدى إىل توثيق حركة الفن اجلرافيتي يف اململكة  العربية السعودية ؛  )٣٢ :يف الشكل
   .العاملهبا التي أصبحوا حياكون ، ر يف املجاالت الفنية التشكيلية إليه الشباب من تطو

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المملكة العربیة السعودیة ، مكة المكرمةاكبر جداریة جرافیتیة ب) ٣٢(شكل 
http: //hai faal i.bl ogspot .com  

٢٠١١  

٦-    )Conceptual Art: ( 
يشري إىل أن ... )  املفهوم-الفكرة : (  Daval تعبري دافالأن ) م٢٠٠٨السباعي ،(تذكر 

ا وال جيسد أي نظرية ؛ فهو حديس ،  هذا النمط الفني ليس نظريو. الفكرة تصبح آلة تصنع الفن 
وهو عامة متحرر من املهارة احلرفية لدى . يتضمن كل العمليات الفكرية دون أن يكون له أي هدف
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 مدلوال أو معادلة ملادة مدونة معقدة، أو )فن مفهومي (ومع هؤالء الفنانني، تصبح عبارة. الفنان 
 إىل التبدل الكيل يف العالقات  العبارة كام تشري .رسالة غامضة من الفنان إىل مجهور أصابه الذهول

 حيث تصبح الفكرة اهلدف الفعيل بدال من العمل ؛التقليدية يف العمل الفني بني الفكرة والتعبري 
ما بني الفكرة والنتاج  مرحلة من النشاط أي أن الفن املفهومي يمثل من هذه الزاوية.  نفسهالفني

 )٤٨٤ص(. يف عملية صناعة الفن، تشكل اجلزء األهم  النهائي
 إىل التبدل  تشري)الفن املفاهيمي( عبارة أن) م٢٠١١آل وادي وعبادي ،(من  ٌّكل ويذكر

 ،) لغة الفن(: ومن أهم أنواعه . ..الكيل يف العالقات التقليدية يف العمل الفني بني الفكرة والتعبري
 )١٨١ص).(اجلسد فن(و ،) األرضفن (

 : ا أبراموفيك ماريتMarina Abramovic جوزيف بويز Josph Beuys 
 روبرت بارى john Bladessari  جون بال ديسرييGiovanni Anselmoجيوفاين انسيلموا 

Robert Barry    

  : ١٩٧٠ عام وخالل١٩٦٠منتصف 
 : ٌّعاملي.  

  :ات األخرى للفن ذي من أبرز املفرد) فن الفكرة(أن ) م٢٠٠٨السباعي، (تذكر
 )١٦٢ص( . Object )األوبجيكت(ن تعترب الفكرة أعظم من املادة ففي الفن ذي املضمو؛ املضمون

كريس ( حتت مسمى ا  فنيًعمال  (J.Kostf)جوزيف كوستف(عرض :  عىل ذلك وكمثال  
: ول ُويمكن توضيح ورشح حمتوى هذا العمل بالق.  )٣٣(ينظر إىل الشكل  )واحد وثالثة كرايس

وقام بالتحديد اللغوي لكلمة ،  مع صورته الفوتوغرافية ا  حقيقيا قد عرض كرسيأننا نجد الفنان 
أين توجد شخصية الكريس أو اليشء ؟ هل : كريس كام وردت يف القاموس ، والفنان يسأل مجهوره 

؟ هلا أو الشفوي يف الوصف الكتايب هي يف اليشء نفسه ؟ أم يف ما يمثله من صورة فوتوغرافية ؟ أم 
حيث ؛  Concept اً ؟  وعىل هذا يصبح العمل الفني يف حد ذاته مفهوماًأم هي جمتمعة يف الثالثة مع

 عن السياقات اًوبعيد،  خارج االعتبارات التعبريية )فن(يدل العمل عىل االستقصاء لكلمة 
 .وردود الفعل لسوق الفن ، االجتامعية ، والسياسة ، والثقافة 
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  )١٢٨ : ٢٠١٣الحاتمي ، : المصدر) (واحد وثالث كراسي(كوزوث ، ) ٣٣(شكل 

 يتناول أي وسائل يراها الفنان )فن الفكرة(ًبناء عىل ذلك ترى الباحثة أن الفن املفاهيمي 
نيات وأصبحت بذلك تتداخل وختتفي اخلطوط الفاصلة بني التق مناسبة لتوصيل فكرته اخلاصة ،

ومعاجلاهتم الفنية وحماوالهتم االستفادة  ومع التطورات يف فكر الفنانني. ملتعددة واألساليب الفنية ا
 جعلت العديد من ؛من الوسائط والتقنيات احلدبثة مع احلفاظ عىل اهلوية، واألصالة، واملعارصة 

لوقت  يف ا)املفهوم( مسرية فنية متميزة يف فن املضمون ن اململكة العربية السعودية يقدموالفنانني يف
، عنونه باآلية منحوتة من الرخام الصناعي جتربة الفنان نارص السامل يوضح ) ٣٤(الشكل و. احلايل 

استطاع : قال كاتبه ) ٢٠١٢(ويف مقال بصحيفة الرياض . ) اًومن يتق اهللا جيعل له خمرج (:الكريمة 
إن هذا العمل ال حياكي ف؛   اخترصهتا هذه اآليةا الفنان هبذا العمل أن يرتجم فلسفة كونية هامة جد

جتربة اإلنسان العادي فقط بل هو ترمجة لالختبار اليومي الذي جيد الفنان املسلم نفسه فيه، فهو 
ويفكر بطرق غري مسبوقة لالبتكار وتعويض اجلوانب ، باستمرار جياهد نفسه الجتناب الشبهات 

ذا العمل أن يرتجم باختزال جوهر لقد استطاع السامل هب. التي قد حيذر من متثيلها واخلوض فيها
  :ّ وأعطى املشاهد احلل يف الوقت نفسه وهو .فهي اختباره الصعب؛ الوجود اإلنساين يف هذه احلياة 

 . ن العبقريةُكم وهبذا االختزال ت .التقوى واالحتساب
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  ) مخرجاومن یتق اهللا یجعل لھ(ناصر السالم ) ٣٤(شكل 
   لندن)صنع في مكة(معرض 

http: //www. al riyadh. com 
٢٠١٢  
  

ن الفنان التشكييل السعودي بحرصه عىل هويته أن يصبح يف سنوات قليلة مفخرة ّ متكوقد  
  ) .اًمن يتق اهللا جيعل له خمرج(ّوحقق مضمون اآلية . حني استطاع أن يصل هبويته للعاملية ؛ حقيقية 

فأصبح ينضوي حتت لوائه العديد من املامرسات ، يمي اجتاهات عدة ل الفن املفاهموقد ش
يذكر .  )فن األرض - فن اجلسد -الفن لغة (: يف متمثلة ، الفنية ذات البعد املفاهيمي 

 أعاملاه جمموعة فنانني كانت لدهيم  نوع من الفن املفاهيمي تبنّ)الفن لغة(أن ") م٢٠١٣احلامتي،(
           واللغة . ترى أن هدف الفن يستعاض عنه بالتحليل ) مريكيةأ –و نجلأ( ن مجاعةأو، مشرتكة 

 )١٣١ص( . "مة للبحث يف طبيعة الفنء هي الوسيلة األكثر مال-حسب مفهومهم-
 الفنية كانت حروف اجلر عامل أي أن األ" الفن لغة ": أن ) م٢٠١٢الدليمي ،(ويضيف 

 )٣٥(كام يوضح الشكل ) ٢٤٦ص. (ليق عىل الفن بالنسبة للغة ، وقد قدمت ضمن سياق الفن كتع
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٢٠١٢الدلیمي ، : المصدر ) واحد وثالث ساعات(جوزیف كوزوث )٣٥(شكل   

بأنه حاول فن اجلسد "مفهوم فن اجلسد ) م٢٠١١آل وادي واحلسيني،(    يوضح كل من 
من الفنون حماولة منه دراسة أفكار ومفاهيم من خالل فتح قنوات جديدة لتغذية مساره املعارص 

لتغري اخلرضة الطبيعية اىل خرضة اصطالحية تالئم البيئة وتتفاعل معها ، األمر الذي اخذ به فن 
يف استخدام اجلسد ) التغريب(اجلسد يف تفكيك اخلطاب البيئي ووضعه يف غري موضعه التقليدي 

   )٣٥٠ص. ( "كخامة إليصال مفاهيم وأفكار يف عملية تشظي الفن

للوحة يغادر األطر التقليدية ...  فن مابعد حداثوي أنه) م٢٠١٣الدليمي ،( ويرى
  من هذا احلدثا  حيوياًفن هيتم باحلدث ، وأن يكون اإلنسان جزءوهو .  النحتية عاملونمطيات األ

مايعرف بحركات  يف) ستيوارت برازيل(و) أوتو مول(و) جوزيف بيوز( كل من أعاملُوتعد .. .
 )٣٦: الشكل  منضح كام يت(. اجلسد

 

 

 

 

)٢٠١٢الدلیمي،) (فن الجسد(ستیوارت برازلي ) ٣٦(شكل   
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 بتخطيه مجيع املقاييس فإن فن اجلسد إنام يقوم بعمل ليثري انتباه اجلمهور ،؛ وهكذا 
 .واملفاهيم

٧-   )Land Art(:  
 أعامل(جارة يف  نقل األرض واحل : مثل ؛ املنفذة يف الطبيعةعامل إىل األيشريمصطلع عام هو 

  ))٣٧(شكل . (روبرت سميثون، والرت دي ماريا و،   مليشيل هيزير)األرض
يف الواليات م العوامل املناخية أو املوسمية استخدأن ) م٢٠١١وادي واحلسيني، آل (ويذكر

 يف فقد حفر  . Heyzerالذي جتىل يف عمل هايزر  )Land Art الفن -األرض( يشيع يف فناملتحدة 
 أبعد من يمكن مشاهدهتانيفادا كنة صخرية تزن عرشة أطنان، وتركها يف بيئتها عمالقة صحراء 

 د يف باريس بغالف كبري من القامشف اجلرس اجلديّ عندما غلChristo وكذلك فعل كريستو  .مكان 
عىل  ،  أن يلتحم فنهم بالبيئة ذاهتاوان أرادوهؤالء الفنان.  منزله اخلاص رسمقد  فRenault أما رينو .
   .ا عن مفهوم اللوحةً بعيدم ؛عدم توحدها معهمن رغم ال

  

  

  

  

  

   ١٩٧٠: روبرت سیمثسن ،رصیف میناء سبیراك جتي الحلزوني ) ٣٧(شكل 
  )٤٥٤ص:آل وادي والحسیني :المصدر(

٨-    )Synthesis sculpture(:  
  :  أرمانArman يل بونتيكون ،Led Bontecon، رسيزا  Cesar جون 

  Eduardo paolozziإدواردو باولوزي  ،JohmChamberlainشامربالن 
 :  م١٩٥٠(بداية. ( 

  :  والواليات املتحدة، أوروبا. 
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. عبارة عن جتميعات مكونة من قطع اخلردة الصناعية " :أنه  )م٢٠٠٨السباعي ،(تذكر 
وجورج ، Pablo Picasso لتكعيبية لبابلو بيكاسو ويمكن تتبع جذوره إىل الكوالجات والرتكيبات ا

   )٢٢١ص(. " Georges Braqueبراك

 التعبري البيئي يف نحت التجميع إنام إىل أن )م٢٠١١آل وادي واحلسيني،( من ٌّوقد أشار كل
ثر حتول بيئي حيمل إعادة القيمة ملواد مبتذلة بتشكيالت فنية إيعرب عن صياغات فنية جديدة جاءت 

 )٣٨٢ص . (واستخدامات آليات وتقنيات مغايرة للمألوف  ،جديدة 
رف باستخدامه ُالذي ع  john Chamberlainجون شامربلني : ومن أشهر نحايت التجميع 

 .)٤٠:كام يتضح يف الشكل(ستخدم بقايا السيارات بصورة عشوائية ا حيث ؛ملواد اخلردة من احلديد 
نحت (فن ما بعد احلداثة عبري البيئي يف يف صياغة الت) شامربلني( عمل يتشكل"ويضيف 

 فرازات التحول الصناعي والتكنولوجي يف املجتمع الغريب بعد احلرب العاليمة الثانية ،إثر إ) اخلردة
 بمعاجلته بتقنية )واملخلفات الصناعية، نفايات السيارات (الذي يتمثل عمله من مواد حديد اخلردة 

 )٣٨٣ص. ("امة اىل شكل يتفق مع رغبة الفنانلتحويل هيئة اخل؛  pressure)(الضغط
  

  

  

  

  

  

  )٤٦٦ : ٢٠١١آل وادي والحسیني ،: المصدر (١٩٨٤ : Glossaliaجون شامبرلین ، ) ٣٨(شكل 

قرآن الكريم يف قوله  يف حياتنا ، وهو مذكور يف الٌةّ مهمٌ خامة- هو معروفكام-فاحلديد    
وأسهمت هذه اخلامة القوية يف هنضة األمم ،  ٢٥: احلديد Z-  .  /      0  1  ]  :تعاىل 

  .حتى العرص احلديث و،  منذ القدم
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  يذكر؛ حيثالرؤية الفنية واجلاملية للخامة استفاد الفنان التشكييل السعودي من وقد 
 إىل ورشته الصناعية بالسيارات ه مع والده هلذه اخلامة نتيجة اصطحابهن اختيار أ)٢٠١٢واصل،(

 خملفات  من حديد وغريها منه اخلردوات التي كان يرتكها والدهلفت نظر وقد . همنذ صغر
؛ ) ٤١،٤٢(ويتضح ذلك من خالل الشكل  . ربيك قبل أن ه يف ذهنهالسيارات ، فتشكلت لوحات

ف رمز الدلة واهتاممه ّفوظ، حيث أشار الفنان يف عمله إىل املعركة املستمرة بني التقاليد واحلداثة 
  وبذلك.كرم الضيافة عند العرب ترمز إىل العربية و .ه احلداثية أعاملليجسدها يف  ؛باللغة العربية 

 .برؤية فنية مجالية معارصة ، تقاليده عىل  وعليهاوحيافظ هبويته ، هيتم  الفنان ّفإن

   
  
  
  
  
  
  

  ٢٠١٢ جالیري أثر جدة: صدیق واصل ، دلة المصدر) ٣٩(شكل 
  

  

  

  

  ٢٠١٤معرض معلقات : ة ،سالسل حدید المصدرصدیق واصل حروف عربی) ٤٠(شكل 
  

  

٩-   Nouveaux Realisme)(:   
    إن الفن الواقعي ليس الفن الذي يقترص عىل رسم الشخصيات واملوضوعات املستمدة 

 ويصور العالقات، الذي يكشف عن واقع احلياة والبرش عىل اختالفهم هو  بل ؛من الطبيعة 
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 .االجتامعية والروابط التي تؤلف بينهم وبني املجتمع 
 )ما فوق الواقعية هو خليفة الفن الشعبي: (مقولة يبدو أن ) ١٩٩٧البهنيس، (يذكر
فعل جتاه أكثر  ةّردليس إال عبارة عن فهو  ؛ قيل آنفا عن إحالل الفكرة الفنيةما مع ا ًتتعارض متام
أن  نجدعندما نكون أمام ما بعد الواقعية، فنحن . والنحت ا من التصوير الزيتي ًظُّاألنواع حتف

 عاملار وهواة األّبدرجة أكرب من الفن الشعبي ، عن طريق التحالف بني جتتكونت شهرهتا وصيتها 
دين َا من هذا النوع يغري أننا يمكننا أن نالحظ أن فن . ، يف مواجهة استجابة النقاد العدوانية  الفنية

ال يأخذ الواقع  -  عىل األقل- ر  فالفنان املصو؛الفكر املفاهيمي ته العتامده عىل بالكثري من شخصي
 ويظهر التحول من الفن الشعبي .ره وتراه الكامريا ّتصوّأن  بل حياول إعادة إنتاج ما يمكن  ؛ًمبارشة

 )٩٣- ٩١ص).(فوق الواقعية(إىل ما اصطلح عىل تسميتهام 
والواقعية ،  مافوق الواقعية اًتسمى أيض: الية ريلسوّأن ا )٢٠١٤الدليمي،(   ويوضح 

، وواقعية الصورة ) Realism Infomatif(الواقعية اإلعالمية و ، )Hyperrealism (املفرطة
)photo Realism ( وهي الواقعية اجلديدة. 

  ريتشارد إيستز  Richard Aistz  تشاك كلوز Chuck Claus  مالكوم
  Charles Bell تشارلس بيل Duane Hanson  دوان هانسونMalcolm Morleyموريل 

 : الواليات املتحدة األمريكية ، بريطانيا. 
  

 

 

 

  )٢٠١٢الدلیمي،(ریتشارد إیستز ،منظر طبیعي مدني، ) ٤١(شكل 

أن فن الواقعية اجلديدة من  إىل  بعض الدراسات أشارتأن) ٢٠٠٣عثامن ، ( دراسة  وذكرت
ا كانت مفاهيمها الفكرية ًوأيض، ا ببعض الفلسفات املعارصةًا شديدًة التي تأثرت تأثراالجتهات الفني
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ض بعض النظريات الفلسفية القديمة التي شكلت اإلطار الفكري لبعض االجتاهات الفنية يف ٍتناق
  يف توجيهٌ فاعلٌن أهم الفلسفات التي كان هلا دور وم.تاسع عرش وبدايات القرن العرشين القرن ال

التي ظهرت يف بدايات النصف الثاين ، الفلسفة الوجودية : الفكر اإلبداعي لفناين الواقعية اجلديدة 
التي كانت بمثابة النظام ) ١٩٨٠-١٩٠٥(Sarter .P.  Jسارترجلان بول ، من القرن العرشين

 )٢٩ص(. الفلسفي الوحيد الذي حصل عىل تأييد شعبي واضح 
 ثة أنه مع التغريات والتطورات احلاصلة يف املجتمع السعوديُومن هذا املنطلق تالحظ الباح

توظيف الكامريا والتصوير يف جمال : مثل ؛ وتقنياهتا ني املعارصين إىل فنون امليديا توجه فئة من الفنان
 .كدوا دعمهم هلذه الوسائط يف جمال الفن التشكييل ؤ لتقديم رؤيتهم الفنية ، ولي ؛الفن التشكييل
تربز الواقعية العليا ) ٢٠٠٧بوكر،( دراسة أشارت إليها  عنًنقال) ٤٢(ده الشكل وهذا ما يؤك

Superrealism وخترج كل ماهو ، وتعرب من خالهلا عن القضايا الوطنية ،  وتربطها بقيم املجتمع
 يف بام يتناسب مع املجتمع، أصيل يف هذا االجتاه ، من خالل املفاهيم الفنية والفلسفية للواقعية العليا 

 . اململكة العربية السعودية 
 

 

 

 

  .م٢٠٠٧النقلي ، بوكر ، الصورة الفوتغرافیة،) ٤٢(شكل 

١٠-    )pop Art: ( 
ألول مرة خدم ُاست "فن البوب"مصطلح ّأن  )٢٠١٣( لكرتوينوقع إجابات اإل    يوضح م

  اإلعالم املضخمة ،ووسائلدار حول املوضة ، بمعهد الفنون املعارصة بلندن يف لقاء ) م١٩٥٧(عام 
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وىف اخلمسينيات  . والكثري من املوضوعات األخرى والتصميامت الصناعية، واخليال العلمي ،
  ،)م١٩٩٧- ١٩٢٣( آندي وورل، وروى ليشتنشتاين: من بينهم  -صمم جمموعة من الفنانني 

 ً صورا ، اعتمدت عىل)١٩٣١حواىل (وتوم  ويسيلامن  ،)١٩٢٩حواىل (وكاليز أولدنربج 
 . والالفتات اإلعالنية  اإلعالنات التلفزيونية التجارية ،والرسوم الكرتونية ،

، حيث فن احلياة اليومية هو  ّأن فن البوب آرت) ٢٠١١آل وادي،(  ويف ذلك يوضح  
والرسوم ، وفن اإلعالن ، والنحت ، عرب الرسم .. اجلاهز واالستهالكي واإلعالمي ّيوظف 

 . الكرتونية 
 ) :Fine Art features pop( البوب لفن كیلیةالتش السمات

التي  اخلامات باختيارها البوب فناين أعامل يف املستخدمة الشكلية الرموز متيزت - ١
 والشخصيات االستهالكية املنتجات يف وتتمثل،  ملجتمعبا العامة طبقة تستخدمها
 .املشهورة

 اللوحةيف  صناعية ومستهلكة طبيعية خامات من التشكيلية الوسائط استخدم - ٢
 .الغريب املجتمع يف السائدة االقتصادية األزمات لتواجه ؛ البوب التشكيلية لفن

 لتقويم الفنان هبا  أيقن التي واألخالقية اجلميلة القيم لكل احلروب نتائج حتطيم - ٣
 .واهلدم التشويه فكرة توساد،  التشكييل املضمون عىل الفكرة فغلبت؛ املجتمع 

 معايري عن للبحث ؛ والتجسيم والرتكيب والبصمة الجالكو تقنيات خدمتُاست - ٤
 . السائدة اجلاملية القيم ذاتية ختالف قيمية

 ؛واملتذوق الفنان مابني لتقرب ؛ الفنية عاملاأل بناء يف اجلاهزة األشياء تمخدُاست - ٥
 )٢٠١١آل وادي واحلسيني،(.الفني لإلبداع ًليصبح مشاركا

 : روبرت أرينسون Robert Arneson - جيم دين Jim Dine- إكويمبونيكا 
Equipo Cronica  -  أويفاند فاهلسرتومayvind Fahlstrom.  

 :  م١٩٦٠( وخالل ،) م١٩٥٠(أوآخر. ( 



 

 
 

- ١٠٥ -

 : وأملانيا ، ثم الواليات املتحدة ،البداية يف بريطانيا .  
   : (كلمةأن ) ٢٠٠٨السباعي ،(تذكر pop ( بوبيولر إىل ترمزpopular  ، أي :

وقد ظهر هذا املصطلح بداية يف الصحافة ىف مقالة للناقد الربيطاين لورانس ألوواي . مجاهريي 
Lawrenc Alloway   ونرشت يف فرباير عام ، ) الفنون ووسائل اإلعالم املختلفة(:  بعنوان

بفرتة غالبا فن البوب يرتبط أن وعىل الرغم من . ) التصميم املعامري( أعداد جملة ىف أحد) م١٩٥٨(
موضوعات  Newsweek ونيوزوويك Life واليف Time تناولت جمالت تايم ؛ حيثالستينيات 

- ٢٥٠ص. ("فنت يف اخلمسينياتُ إال أن جذوره د؛) م١٩٦٢(غلفتها عام أتعرب عن هذا الفن عىل 
٢٥١(   

ه الفنية يف املأع وقد اشتهرت )Andy Warhol(ندي وارهول أ:  ومن أشهر فناين البوب
وانترشت .   Coca - Colaرشكة : مثل ؛ التسويق لبعض املنتجات واملصانع والرشكات الكربى 

  .  )٤٣( الشكل يفكام ؛ بعض ملصقاته اإلعالنية للمشاهري 
                        

                          

  

  

  

  

  )٢٠١١ ،وعبادي ،آل وادي( عن انقًل) Andy Warhol(اندي وارھول ) ٤٣(شكل

 يستقي ًمرجعا وثقافتها الشعبية احلياة من اختذ البوب فنان أن : وتستخلص الباحثة من ذلك
 املتكررة ، املعلبات وإعالنات السجائر، كإعالنات  ؛الفني عمله يف يضعها التي ومفرداته منه صوره

مادة  العامل هذا ليصبح؛  بيةالشع بثقافته وثيقة صلة له مما وغريها ، ملجتمعا ونجوم واملرشوبات،
 .أسلوب األداء من أمهية أكثر االجتاه هذا من املقصود أصبح بحيث ، التشكييل الفني العمل لتكوين
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 جديدة يف التقاء الفن ختطى الفن التشكييل األنامط التقليدية السابقة إىل ظهور أنامطقد و
ول إيل اجلمهور احلقيقي الذي باستطاعته  الوصيف )مابعد احلداثة(حيث متثلت رغبة فن ؛ واملجتمع 

من ، أن يتحاور ويتجاوب مع الفن ؛ لذلك اجته الفنان إىل األماكن العامة لتجسيد احلقيقة امللموسة 
واقتىض ذلك تنوع االجتاهات التي ، خالل إزاحة احلواجز بني جماالت الفن التشكييل املختلفة

 الفنان التشكييل السعوديالذي يمثله ،  )رتآفن البوب : (من أمهها و،  ظهرت يف فن مابعد احلداثة
تكرار فكرة ال  يف الفنان اتضاح مالمح شخصيته وأسلوبهأعاملتؤكد ؛ حيث  )باسم الرشقي(

بكل تفصيالهتا  الغربيةمستوحاة من البيئة ،  ّ، التي حتراها بعنايةه الشكيل املعتمدة يف مواضيع
 من منظور عريب رشقي ممزوج )البوب( فن ينتهج فهو  ؛ِوتنويعاهتا الداللية املتباينة يف كتلها وألواهنا

عىل اخلط واحلرف العريب يف لوحة تأكيده :  ومن ذلك . انصهار الثقافات ّيؤكد ٍيف تناغم، مع الغريب 
عربية تدل عىل أصالة العمل واهلوية ال؛ اذة ّوما حوته من مجالية أخ ، -)٤٤(كام يف الشكل -  )جالتا(

 عامفإن اإلضافات التي متيزت هبا لوحات الرشقي املنتجة ؛ مع ذلك و. ه الفنية أعاملاملعربة يف 
الذين غريه من الفنانني هناك و. ّومبرشة بنضج فنان سعودي ، ُ، تعد إضافات جريئة ) م٢٠٠٩(

  .مع احلفاظ عىل هويتهم وتراثهم ، استلهموا من اجتاهات ومدارس ما بعد احلداثة 

  
   ٢٠٠٩: ، التاج ،اتیلیة جدة للفنون الجمیلة ١٠٦باسم الشرقي) ٤٤(شكل 
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١١-    )lnstallations(:  
يعرب عنها الفنان بأسلوبه ، دة مطلقة ّر جمأعامل الفنية يف فن مابعد احلداثة هي عاملإن األ

 . خاطب هبا طبقات املجتمع املختلفةلي؛ اخلاص، من خالل تقنيات وأساليب غريبة ومبدعة 
 إىل إعادة اعتبار وبحث ثورية لألشكال التي تاحلركات الفنية أدأن ) ١٩٩٧سميث،(يوضح و

  ؛ باعتبارمهاوفن الرتكيب،  - ملثالعىل سبيل ا-) البرصي(يمكن أن يعمل من خالهلا الفن املرئي 
 . واحلدث،  البيئة :ا ومه؛ ني عىل قدر عظيم من األمهية بالنسبة للفانني َنقطة انطالق ملفهوم

: تعني  )montage/montage,construction(أن كلمة تركيب ) ١٩٩٦أمهز، (ويذكر
 املهيأة يف األصل ملبتذلة املهملةا ألشياء العاديةاوجمموعة األشياء الغريبة عن التصوير أو النحت ، 

 ل عىل املساحة املسطحة للوحةِّشكُفهي ت. افة إىل العمل الفني، املض ألغراض أخرى غري فنية
 assemblage etا ملبدأ اجلمع والرتكيب ً وفقم مجعها وانتقاؤها وإعادة بنائها، بينام يت ً بارزةٍنتوءات

montageك املعروفة باسم نحت الرمم  النحتية ، وبخاصة تلعامل، يف األjunk sculpture.  
 أن التجهيز أو الرتكيب يف )م٢٠١٠شاهني ،( عن دراسة ً نقال"جوناثان كراري" ويوضح

فهو يتشكل من خالل ؛ يعتمد عىل خربة فكرية ثنائية اجلانب ، الفراغ هو شكل من أشكال الفنون 
من خالل ه الفنية أعامليف تجانس الشكيل  وإجياد نوع من القدرة الفنان الشخصية عىل املالحظة

 غري مبارش هبدف حتقيق نوع من االتصال بشكل مبارش أو؛ املامرسات والصياغات الفنية اخلارجية 
هبدف إجياد طرق جديدة للتواصل ؛  وفن التجهيز يف جتديد مستمر .باألشخاص واملجتمعات 

   )١٠٣ص.(وتقديم املعلومات التي تتكيف مع روح العرص 

للفنان ، صالة سوبثي نيويورك ، معروض يف  عمل تركيب يف الفراغ )٤٥(ويوضح الشكل 
  .حمرقة بداخلها قطعة محراء:  ، وهو عبارة عن jackie Winsorجاكي ونسور 
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   jackie Winsor محرقة بداخلھا قطعة حمراء، جاكي ونسور)٤٥(شكل
 com.askart.www صالة سوبثي نیویورك

  

 : برين ماثيو Mathey Barney لوثار باوجمارتن ،Lothar  Baumgarten ،
  . Barbara Bloom، بربرا بلوم Blake Nayland  ، نايالند بالك Joseph Beuys بويزجوزيف 

 : م١٩٧٠( عام منذ (. 
 :  ثم أوروبا، ملتحدة  الواليات ابدايةاليف. 
  :  ن املعنى اليومي لكلمة أنستالشن أ" )٢٠٠٨السباعي ،(تذكرlnstallation يعود 

 أعاملُوبذلك تعد ...  ماٍإىل تعليق وسائل اإليضاح والصور أو عدد من األشياء املرتبة داخل معرض
 )٢٦٩ص( . "ه املهمة يف هذا االجتاعاملمن األ Joseph Boysجوزيف بويز 

حد أىل أن الرتكيب يف الفراغ هو إالباحثة  تشري :ات ريفكره من تعِ عىل ما سبق ذً    وبناء
 وهو لغة جديدة .ركة اجلمهور وربط الفن باملجتمع الذي هيتم بمشا، اجتاهات فنون مابعد احلداثة 

  ، التقليديةعد عن االجتاهاتُ فناين الرتكيب يف الفراغ البأعاملنرى من خالل حيث  ؛يف الفن 
ليب التي تربط بني الفن  باستخدام كل األسا ، عن اجتاهات جديدة تقرتب من ثقافة املتلقيْوبحثهم
 حيث ركز يف عمله بصورة نقدية عىل ؛ؤكده جتربة الفنان عبد النارص غارم  ت وهذا ما.واحلياة 

 الرتكيبية واملجهزة عاملتم باألواه  اجتاه فناين ما بعد احلداثة ، فسلكالنزاعات السياسية املعارصة ،
فقيمة العمل بالنسبة له  . ه وربطها باملجتمع من حولهأعاملللتأكيد عىل أمهية الفكرة يف يف الفراغ ؛ 

  ، أمتار٣اوز قطرها يتج العمل الذي يمثل قبة ذهبية ضخمة يف) ًمثال(تظل يف الرسالة التي طرحها 
ومن ، تطري بداخلها محامة بيضاء ، والقبة البيضاء  صغرية تستند عىل مئذنة، و  يتجاوز املرتوطوهلا
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التي  املعارصة  حداث استنتاج لألهو هبذاو  .-  )٤٨(الشكل  كام يف - الداخل زخارف إسالمية 
 .  الفنان يعيشها

، فالقبة التي يراها  ام يدور من حويلـعميل هو استنتاج ل": ) ٢٠١٢عجالن، (ويقول
أو ما حيدث يف العراق ، ويف  التي يف فلسطني، حداثىص ترتبط باألا للمسجد األقًالبعض رمز

 ."مرص

 
)٢٠١١(دبي : نحاس /خشب   عبد الناصر غارم، التركیب في الفراغ ) ٤٦(شكل   

 

 السعودي التشكييلليبقى الفنان ؛  اً لإلسالم أيضًيمكننا أيضا أن نرى يف القبة متثيالو     
 -خاصة يف العمل الرتكيبي- ون اإلسالمي بمحتوى العمل الفني متحفظا بأصالة الفكرة واملضم

 التي يسعى إليها فلسفة إبراز الثقافة اإلسالمية املتمثلة يف  الفن،  وحتقيق الغايات االجتامعية الدينيةو
، لفنانني رنيم فاريس ، قسورة حافظ  ايف عمل ) ٤٧( يف الشكل اًويتضح ذلك أيض . الفنان املسلم

ِاللذين  َ عرشات النسخ من ، بينهام  لعمودين متقابلني ٍمّخالل جمس   منا أخرجا العمل تشكيليّ
بام يشبه الرشيط الذي تستخدمه ويرمز ، قا برشيط أصفر من جهات أربع ِّوُط،  املصحف الرشيف

 ١١ضا هلجامت ّين تعرَاللذ، نيويورك  بمركز التجارة العاملييف ) الربجان(العمودان إليه 
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والقرآن ، ْ ويؤكد الفنان من خالل املجسم التشكييل أن اإلسالم دين سمح .لول أي/سبتمرب
  .لتدمريوالقتل كام يروج لدى البعض اوليس ، والسالم حيمل قيم البناء  الكريم

                                                                                                           
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٤٣٣السلیمان،  (٢٠١١بیروت : قسورة حافظ،رنیم الفارسي التركیب في الفراغ ) ٤٧(شكل
 net.aljazeera.www  

      
١٢-    )Minimal Art(:  

ل كل ما هو خارجي دخيل عىل ْالفن الذي حاول عز": بأنه ) م١٩٩٧سميث، (  يذكر
 "والباوهاسبني الدادية ) Minimal Art(فن املينيامل وجيمع "  .)٢٥ص( ."عملية اجلامليةال
 )٢٣ص(

أن فن املنيامل هو مصطلح يطلق عىل أسلوب فني يعتمد عىل فيذكر ) هـ١٤٠٤الشال، (ّأما
 وهذا  .ّواحلد، التدرج : ي ؛ أ A.B.C)( فنطلق عليه أيضا ُنه أأ، حتى   أي التدرج ؛األوليات البنائية

 ُّوهو رد.  يف أمريكا، ويعتمد عىل البنائية األولية)م١٩٧٠ -١٩٦٠(األسلوب ظهر يف الفرتة ما بني 
وضد ،  ضد التجريدية التعبريية ازية التشخيصية، ويف الوقت نفسه ضد الرومانتيكية الفانتٍفعل

 )١٨٣ص(. اًالنحت اهلنديس أيض
كارل ، و Donald jd  دونالد جد: ز فنانينه من أهم وأبرّإىل أن ) م٢٠١٢الدليمي، (ويشري

توين  و،Frank Stella فرانك ستيلال ، وElissourt Kelly  ليسورث كييل، وإCarl Andre  أندريه
 إذ ؛طة يف بساطتها ، وبشكل مثايل ّم التصويرية مثبأعامهلت ءجاوقد ... Tony Smith سميث 
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 لتحقيق نموذج العمل الفني املطلق القائم  ؛دواستعملت معها بعض املوا، أصبحت أحادية اللون 
 ) ٥٠(الشكل يف يتضح ذلك و. املكتفي بنفسه ، بذاته 

 
  )٢٠١٢الدلیمي،) (تكوین(فرانك ستلال ) ٤٨(شكل

الذي يطلق عليه أن فن املنيامل ) ٢٠١١وعبادي ،، آل وادي ( من ٌّكليؤكد  هنفسويف االجتاه 
: أي ؛ ا يف مجيع نتاجاته  ي جعل هذا االختزال العرصي جذري هو التصوير الذ)التصوير االعتدايل(

ا بحيث ًواختزال األحجام أيض، واختزال األلوان بلون واحد ، اختزال األشكال بأبسط شكل 
. مقارنة بباقي النتاجات الفنية لباقي احلركات األخرى،  الفن االعتدايل صغرية أعاملتكون قياسات 

 )١٧٩ص(
فيه  لفن املنيامل يف جمال التصوير،ينطلق اًتوضيح") ١٩٩٦أمهز،(من جهة أخرى نقل و

. الفنان من التحوالت الشكلية املرافقة لتطور احلركة الفنية منذ التكعيبية والتيارات الفنية الالحقة
 بعد أن اقترص اهتامم الفنان عىل سطح  ،ل الفضاء التشكييل أو زوالهُّوهي التحوالت املتمثلة بتبد

، وختىل عن علم املنظور وما يرتبط به من إهيام )ؤلفة من مساحات لونية أو خطية مسطحةامل(اللوحة
 )٤٨١- ٤٨٠ص.(")عد الثالثُالب (باملدى الفضائي
تطلق عىل العمل و .أو األقل ، األدنى :  تعني )املنيامل( أن كلمة )٢٠٠٩العبدان ،(يوضح

دم لتوصيف العمل التشكييل هي تستخو، أو التقشف ، الفني الذي يتسم بالرصامة أو القسوة 
من ؛  من أية تفاصيل تزينية ً من التجريد ،وفارغةًا وقسوةً أهنا أكثر مجودعامل وميزة هذه األ.املرئي

؛ واستبداهلا باألشكال اهلندسية الصارمة ، حيث تقليل استخدام األشكال التزينية إىل احلد األدنى 
، وطريقة الرسم ، رضبات الفرشاة :  مثل  ؛ التقنية التعبريية كام تتجنب.واملستطيل ، املربع : مثل 
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ًنموذجا من عمل ) ٥١(ويوضح الشكل. وغريها من التقنيات املستخدمة يف التجريدية التعبريية
 .أحد فناين هذا االجتاة

 

              
  
  
  
  
  

   رك نفق ألرض منخفضةنیویو. م، حدید فوالذ ١٩٨٠ gohn قوس شارع ملف جون–ریتشارد سیبرا ) ٤٩(شكل 
  )٢٠٠٨السباعي،(

  

إجيازي يف استخدامه : أي ّ اختصاري ؛ ٌّ فنّأنهفن املنيامل  تعريفاتوتستخلص الباحثة من 
  يف هذا االجتاه تظهر كلام أصبح الفن أبسط وأصغر ،عامل، و أن األ وإجيازي يف التعبري، للخامات 

ع أساليبه ُّ دور الفنان التشكييل السعودي بتنواًأيضيأيت وهنا . يعتمد أكثر عىل املضمون واملعنى و
 .  من املدارس احلديثة إىل فنون ما بعد احلداثة ًالفنية ، بداية

القيم اجلاملية يف "أن الفنون املعارصة قد جعلت : فكرة مفادها ) م٢٠١٢الزاير ،(ويطرح 
كرب باجلوانب اجلاملية أا ًاممقل من الفكرة ، ولكن فن املنيامل أعطى اهتأالعمل الفني يف مرتبة 

الفنانة  وظفت )٥٠(يف الشكل و . "إليصال الفكرة بشكل سلس؛ واالختصار يف األشكال 
. واجلو العام للعمل ،  إليصال فكرهتا  ؛األشكال املجردة واملساحات اللونية املحدودة واخلطوط

فكارهم املرتبطة هبويتهم أونقل ، نرى مدى استفادة الفنانني من مفهوم الفنون احلديثة وفيه 
 . لتكتسب األصالة واملعارصة ؛ وتراثهم

 العنارص ًعادةيوظف ) االختصارية(أن فن املنيامل " اًأيض) م٢٠١٢الزاير،(من جهته أكد 
واإلحساس ، لوان ، ولكن اهلدف منه تسليط االنتباه أمن خطوط، ومساحات، و؛ التجريدية 
 حيث )٥٣ (توضح الباحثة أن هذا ما يؤكده الشكلو.  "حياتنا العمل الفني وأثره عىل بالفراغ يف

  ،ً مجاليةً حيقق قيامٍّ روحاينٍّيف جو؛ ملساحة اللونية الواحدة اواختار ، ف الفنان الفراغ يف اللوحة ّوظ
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رمز الكعبة املرشفة ؛ لتمثل وحدانية اهللا سبحانه املتجسد يف  مجال الكون بالفنون اإلسالمية َطوارتبا
 . ىل تعا

رمز الصفاء والسالم ، وهو يف اإلسالم هو اللون األبيض إىل أن ) م١٩٩٥قانصو،(ويشري
 : لون رداء اإلحرام والطواف حول الكعبة ، وهو يف القرآن الكريم رمز ألصحاب اجلنة ، قال تعاىل 

 [«    ª  ©  ¨  §  Z١٠٦: آل عمران  
  

  

  

  

  
  
  
  

  ٢٠١٢:ض الفن اإلسالمي المعاصر مشاعل الكلیب ، معر) ١(روحاني ) ٥٠(شكل 
  
  

   

 

 

 

  

  ٢٠١٢:سعید قمحاوي،المركز السعودي للفنون التشكیلیة ) ٥١(شكل 
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١٣-   ) Assemblage: (     
أن كل فنان يف الفن التجميعي له اختياراته ورؤيته يف جتميع ") م٢٠٠٨السباعي،(تذكر

، واالكتشاف ، ويعتمد عىل عامل املالحظة .  لعمل تركيبات تشكيلية ممتعة؛ اخلامات وصياغتها 
  )١١٣ص.("وهى معطيات كامنة عند كل فنان ؛ والتخيل 

  : كارل أبلkarel Appel) هولندا ( ،أرمان وArman )توين برلنت و، ) فرنسا
Tony berlant،   واالس بريمانWaliace beman، جوزيف بويز و Joseph Beuys)أملانيا( 
 : م١٩٥٠(ولكنه كاجتاه اطلق عليه هذا االسم أثناء عام ، بداية القرن العرشين. ( 

 : وبخاصة يف الواليات املتحدة ،ّعاملي . 
ويعد فن التجميع . ظهر فن التجميع كأسلوب فني قائم بذاته بعد احلرب العاملية الثانية 

وثمن ،  الفنية الكبرية يف وقت قصري عاملألاحد أساليب الفن احلديثة املبتكرة إلنجاز الكثري من ا
 .قليل

                                     
   ، متحف لودفج كولنا خشبًیا صندوًق٣٥لویس نفیلسون الحدیقة المداریة ) ٥٢(شكل

  )١١٥ : ٢٠٠٨السباعي،(:المصدر
  

 ٌ فنيةٌاجتاهاتد أساليب الفنانني املعارصين باململكة العربية السعودية ظهرت ُّومع تعد
ئة فت فيها اخلامات البيّظُ و .فن التجميع: مثل ؛  ٍ حداثةَ أكثرٌ تشكيليةٌ ، ومعاجلاتٌجديدة

كام ظهرت أساليب فردية متنوعة لزمرة من الفنانني املعارصين . املستخدمة يف حياتنا اليومية 
 كام يظهر يف الشكل. تلفة  إعادة صياغتها بأساليب فنية ابتكارية خمتومت، استخدمت تلك املخلفات 

)٥٣( . 
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  ٢٠١٣: عبد الرحمن المغربي ،جدار الذاكرة ،اتیلیة جدة للفنون الجمیلة ) ٥٣(شكل 

 يف الساحة التشكيلية وتستخلص الباحثة مما سبق أن هناك العديد من الفنانني والفنانات
،  وإثرائها يف تطور احلركة التشكيلية الفنيةوإبداعاهتم  الذين سامهوا بفكرهم وعطائهم السعودية ،

ة بأساليب م الفنيأعامهلالتي  متثلت يف ، ،واهتاممهم بقضايا املجتمع   واهلويةمع االرتباط بالرتاث
واتضح ذلك من خالل استعراض الباحثة ألهم االجتاهات الفنية املعارصة  . واجتاهات فنية معارصة
إلزالة ؛ املحيل ، والكشف عن املفاهيم الفكرية والفلسفية يف الفن املعارص عىل النطاق العاملي و

م هذا الفن وإمكانية تذوقه ، وأمهية دراسة هذه االجتاهات املعارصة وتوظيفها يف ُّتفهلو، الغموض 
استحداث لغة تشكيلية حديثة ، يمكن االستفادة منها يف جماالت الرتبية الفنية خاصة والفن 

 .طها بقضايا املجتمع املعارص ْورب، عامة التشكييل 
البد من  ، ظواهر متنوعة احلداثة يف العامل الثالث ّأن) ١٩٩٧البهنيس،(يؤكد من هنا     و

البد من دراسة احلداثة يف البالد و. ىل نواحي األصالة والتقليد فيها ف عُّللتعر؛ دراستها مستقلة 
ا ًالذي جعل احلداثة منهج، المح احلداثة يف العامل األوريب العربية ، وحتديد أبعادها ، ومقارنتها بم

، ومع ذلك ما زالت   عىل أن مالمح احلداثة األصيلة يف البالد العربية مل تأخذ مداها بعد .لتطوره
  )١٠٤ص.(احلداثة شعار العرص العريب احلديث

التي جعلته ، ة لذلك تؤكد الباحثة أن الفنان التشكييل السعودي لديه القدرات اإلبداعي
ّومن ثم   ،ليس بالعدد املأمولذلك ُيساهم بشكل واضح يف عرض الفن التشكييل السعودي ؛ لكن  َ ِ
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 فنية أعاملف عن الت الفن التشكييل عىل البحث والكشالبد أن حيرص الباحثون يف مجيع جما
فكر الفنان هو املسيطر ليبقى ؛ وتؤكد عىل هوية الفنان ومتسكه برتاثه  معارصة تربط الفن باملجتمع ،

 .وهذا ماحتاول أن تؤكده الدراسة احلالية . عىل العمل وليس التجريب باخلامة أو األداة 
        

 

 ٍّكل ؛ فلٌّعي أمر طبذلكو. إن اإلنسان بطبعه يف هذه احلياة يميل إىل الفلسفة أو التفلسف 
ه ، وهي توجيف أفعاله أو سلوكه أو أحكامه واستنتاجاته ذلك سواء كان ؛ يسري عليها التي  تهفلسف

.  ، وعن رساالته اهللا سبحانه وتعاىلعن  اإلنسان حني ابتعددت الفلسفة ِجُ ووقد . سلوكه وتفكريه
!  "  #  $  ] : لعقل، فقال  بالوحي وا كرم اإلنسان عن سائر املخلوقاتفاهللا تعاىل

  /  .   -  ,   +  *)  (  '  &  %Z الفكر وهكذا .  ٥٤: الكهف
فهو حياول أن يصل بذلك إىل ؛  ّ املتقيد بالوحياإلنساين ال يستطيع أن يستغنى عن الفكر الفلسفي

 .ويفكر، ويبدع ، احلقائق 
ملرتابطة يف صور مذاهب جمموعة من األفكار ا: الفلسفة هي "أن  ) م٢٠٠٦جان ، (يذكر

ّ؛ ومن ثم ية وظواهرها الطبيعية والبرشية تتفق يف بحثها عن احلقيقة الكون، فكرية  َ ُفإهنا تعرب عن ِ
 )٤١٣ص.( " تقوم بتوجيه سلوك الفرد وتفكريه  ،وجهة نظر شخصيـة

      ديمة من اللغة اليونانية القاًأساسأهنا مشتقة ) فلسفة(كلمة  موسوعة ويكبيديا ترىيف حني 
ُقد ترتجم و.  ُ ْ يكون الفالسفة عادة  .(ّالتعلم، والتعليمو أو مهنة لالستجواب، ،) ّحب احلكمة(بـَ

 . ) لطبيعة األشياء الفهم واإلدراك- القيم-  الوجود-   اإلنسانية-  ّمتشوقني ملعرفة العامل
ّيمكن للفلسفة أن متيز ع ْ َ ِن املجاالت األخرى بطرق استقصاْ  ففي  ؛ املتعددةها للحقيقةئِ

َاألحيان يوجه الفالسفة أسئلتأغلب  ُ ُ ّ ً لكي يعطوا أمثلة ؛َهم كمشاكل أو ألغازُ ِ عن شكوكهم ً واضحةَ
ِيف أغلب األحيان تدور هذه األسئلة حول .  أو مثرية، أو رائعة ، ّ مشوشة حول مواضيع جيدوهنا

ُ، أو حول الطرق التي فيها ي ِفرضيات خمتبئة وراء اعتقادات ِ ِفكر هبا الناسَ ّ.  
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ِ فالعامل خيرتع ؛إىل أن أبرز وظائف الفلسفة تفسري حقائق العلوم ) م٢٠٠٦جان ، (كام يشري 
 ؛ احلسنات واملآخذ ويوضح نواحي الضعف والقوة ِّ والفيلسوف يبني، والفنان يبدع ،ويكتشف 

وم املختلفة متناثرة ئق العل فحقا، ق الفهم للعملية الرتبوية وإصدار األحكام بشأهنا ِّفهو الذي يعم
 )٤١٨ص.(وإضفاء صفة التكامل والشمول عليها ، ة ملعرفة هي التي تقوم بتوحيد اوالفلسف

) علم االجتامع(مفهوم الفن بسبب حداثة علامء االجتامع يف حتديدهم  الفالسفة وقد سبق
اع الفني ينبعث من الدوافع ن اإلبدأ )رسطوأ( ذكر الفيلسوف اليوناين  :ً فمثال؛عىل الساحة املعرفية 

 ) ٨٧: ٢٠٠٠العمر،. (ّالذاتية املتمثلة يف التوق الشديد والرغبة امللحة للتعبري العاطفي
إىل أن الفن ) م٢٠٠٠عثامن،( يف دراسة )مريلوبونتي(ا املنطلق ملفهوم الفلسفة يشري ومن هذ

 وهو .والتوتر ، التناقض  من الغموض ،وااللتباس ، واًا ما يعكس نوعًشأنه شأن الفلسفة كثري
مس فهم تلت،  ٌةَعاشُ مٌخربة -)مريلوبونتي(عىل حد قول - يتشابه يف ذلك مع الفلسفة التي تعترب 

  )١٥٢ص.(، وإن كانت بطبيعتها ملتبسة ال ختلو من تناقض ورصاع وتوترذاهتا
 عىل  يقوم اليوم)فلسفة الفن(ـأن علم اجلامل أو ما نسميه ب" )م١٩٩٧البهنيس، (ضحويو

  .الت النفس االنفعالية أو الفاعلةحيث يفرس اإلبداع الفني والتذوق الفني وفق حا؛ أسس نفسية 
حيث حتتل النظم والعالقات والظروف االجتامعية املحل األول ؛ أو هو يقوم عىل أسس اجتامعية 

 )١٥ص. ("يف تفسري مضامني علم اجلامل
ومن أهم . لتأثري الكبري عىل منهجية الفن كان لرواج احلركات الفلسفية املعارصة اوقد 

العاطفي ) ديكارت ( :-  )م٢٠١١آل وادي و عبادي ،( من ٍّبحسب كل-هؤالء الفالسفة العاطفيني 
كمصدر لإلبداع ) احلكم اجلاميل(الذي أكده يف ملكته ملكة) كانت(يف طروحاته ، و) الرومانيس(

أي اخلروج ؛ م وإدراك الواقع بشكل مبارش وحديس  عىل فهًةن للفنان قدرأيؤكد ) كانت(ـف. الفني  
 )٩٧ص.(بالفن من جمرد كونه طريقة للتعبري عن احلقيقة الكامنة خلف الشكل الظاهر املتغري

 إرنست -  )ت.ريد ، د (يذكركام - يف جمال الفن ًحضوراولعل أكثر الفالسفة 
، يتناول فيه فلسفة )زيةفلسفة األشكال الرم(كتابه : ه أعاملوأهم ، ) ١٩٤٥-١٨٧٤(كاسرير

ع من ّا هلذا الغرض ما جتمًيف الشكل ويطورها إىل مذهب ظواهري يف الثقافة، مستخدم) كانت(



 

 
 

- ١١٨ -

ُ ويعد من نتاج املدرسة التقليدية  . البحوث ىف أصول اللغة واألساطريالعلم عىل مدى قرن من
 )٣٣ص.(، ولكنه يصحح تقليدها بصورة حيوية األملانية ىف الفلسفة

أنه إذا كانت اللغة هي التعبري الفكري ترى  )سوزان النجر(أن ) ت.ريد،د(يف ويض
للنشاط الذهني فالفن لغة رمزية تقوم عىل عالمات غري منطوقة وتعرب عن معان عقلية بعيدة املدى، 

 أخرى ً، باعتباره طريقةا من املعرفة البرصية عن طريق الشكل الفني ً أنه نشاط يوفر لنا نوع :بمعنى
وإن كان الفن أوسع مدى من اللغة يف التواصل ، جانب الطريقة اللغوية إىل لتواصل البرشي ل

  .البرشي
 هلا صلة parsonsأن االفرتاضية الثانية لنظرية بارسونز "  إىل)م١٩٩٩فراج،(تشري و

ية  صياغتها من الناحّتأن املعاين قد مت"بارسونز "بالطابع االجتامعي والعام للتفسري ، فيفرتض 
ويرتبط عامل الفن . هو الذي يمنح الشكل املعاين  وأن عامل الفن عىل وجه اخلصوص االجتامعية ،

 )٩٠ص.( "كام أنه مرتبط بصورة حيوية مع املجتمع، بالطابع التارخيي الديناميكي الشامل 
ْوما سبق ذكره أما عىل الصعيد االجتامعي   بعض التحديدات عىل الصعيد الفلسفي ،إنام هو ِ

عاء ّداآكل من خالل ت تاليوميةمجالية احلياة  واقد رأ إىل أن علامء االجتامع " )م٢٠٠٠العمر،(يشري ف
ى من ًج ومستوحَ ألن الفن مستخر؛تامعية اليومية يف الوقت الراهن الفصل بني الفن واحلياة االج

 )٩٠ص( . "صلب احلياة االجتامعية اليومية وإيقاعتها الرتيبة
 جوهرية هامة يف ًن للفن وظيفةأ) سوريو(وجهة نظر ) م٢٠١٣ل وادي ، آ(من جهته يؤكد 

أن الكائن االجتامعي ال : ومعنى هذا . وظيفة التوفري أو االدخار : هي ؛ صميم احلياة االجتامعية 
 .  النتاجات الفنية يف ا يف استعامهلويقتصد.. يستهلك العمل واللوحات واملصوغات 

َُلفن كمؤسسة اجتامعية يأن ا) م٢٠٠٠العمر،(يضيف و ض أن يضم نتاجات مجالية متنوعة َفرت
 هذا التنوع الفني ينتظم األفراد حوله من أجل حتقيق وإزاء. الفنون املرئية ، واألدبية : ضمنها من 
 عالقة متنوعة من املؤسسات االقتصادية، والسياسية، وللفن. اع حاجاهتم الفنية واإلبداعية وإشب

 ) ١٠٢ص (.وسواها، افية والدينية ، والثق
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مما الشك فيه أن األرض التي ولد فيها اإلنسان ، وانتمى هلا اآلباء واألجداد ، هي تلك 

  .  هلا االنتامء احلقيقيُِّن ويك،د عنها ُاألرض التي يعشقها وحين هلا حينام يبع
 الفرد أو ُ وانتسابُ الوطنية هي ارتباطإن" :بقوله  الوطنية مفهوم) م٢٠٠٣نارص،(ويوضح 

ب ُّواحلنني إليها عند التغر،  أهلها وأصحاهبا ُّق هبا ، وحبُّوالتعل، اجلامعة إىل قطعة من األرض 
  )٢١٧ص.("، واالستعداد للدفاع عن كياهنا ضد األخطار التي هتددهاعنها

 فإن ؛ أحد أسباب حب الوطن هو األلفة أن) ـه١٤٢٦املشاقبة ،(ومن جهة أخرى يرى 
 فهي فضيلة االنتساب وحب .أحب وطني السعودية :  كأن أقول ؛ أحبه اًاإلنسان إذا ألف شيئ

من خالل حركة التفاعل بينه ، م حقوقه وواجباته ُّ فاملواطنة هي التي تساعد الفرد عىل تعل.الوطن 
 .وبني املجتمع الذي يعيش فيه 

 إىل مواضع ون كانوا حينّاً دعا لوطنه ، والصحابة أيض-ه الصالة والسالمعلي-    والرسول 
 .ذكرياهتم يف وطنهم 

سول  فالر؛ا عميقة يف اإلسالم ًن للوطنية هبذا املعنى جذورأ) م٢٠٠٣نارص ،(ويضيف 
ًلقصىل اهللا عليه وسلم كان متع َّواهللاَِّ إن(: وقال ، ف الدموع عندما ذكرها َا بحب مكة ، وذرِّ ِ ُك خلري َ ْ ََ ِ

، وأحب أرض اهللاَِّ إىل اهللاَِّ ، ولوال أين أخرجت منك ما خرجت ُأرض اهللاَِّ َ ْ ُ ْْ ْ ْ َ ُّ َ ََ َ ْ ِْ ِ ِ ُ َ َ َ َِّ َ ِ َِ َ  )حديث صحيح() . ِ
 : ا مشاعر رسوله األمني وتعلقه بمكة ً   وجاء يف القرآن الكريم قوله سبحانه وتعاىل مراعي

 [x  w  vu  t  s   rq  p  o  n  m  l   z  y  

  ¯®  ¬  «  ª  ©   ̈ §   ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡            �  ~  }  |{

  ́   ³   ²  ±  °Z ١٤٤: البقرة  

 لذا ؛الفن التشكييل هو أحد وسائل التعبري عن املواطنة ، وحتقيق معاين االنتامء الوطني و
ليحقق جمموعة من ؛ لفنية ه اأعاملتراثه وبيئته  يف توظيف عنرص أو رمز من عىل الفنان التشكييل كان 

 وبذلك يسعى الفنان من خالل ؛القيم التي هتدف إىل انتامء وجداين للوطن الذي يعيش الفنان فيه 
 .نة اجتامعية َ حتقيق مواط إىلإبداعاته
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جعل من عنارص تراثنا العريب ، ْأن  علينا ّأن"  فيذكر)م٢٠٠٥جودي ،(ويؤكد ذلك 
 يف كامل النفس البرشية ّ تبثنا الفنية ،أعامل يف ً معارصةً مجاليةًكاالوعنارص بيئتا وحياتنا احلارضة أش

الذي يؤدي دوره احلاسم   معايري جديدة من التعبري الفني العريب ،لظهور.... االنطباع العريب اجلاميل
من  حتديداهتا تستمدرشعية لدينا فئة  بحيث تكون  ؛احلضاري الذي يشهده عرصنا احلارضيف البناء 

 ) ١٢-١١ص .(" شخصيته املتميزة ليوصف بأنه عريبيهفق الوجود اجلاميل ، ويعطي منط
أنه جيب ِمن ) م٢٠٠٦عبد الباسط ، عبد املنعم ،( من ٌّكلوتتفق الباحثة مع ما يشري إليه 

 حيث إن ؛إنام غرس املواطنة العاملية وليس بمعناها الضيق املحدود ، ، غرس املواطنة يف الفرد 
ال تقف  فإن وظيفة الفن ّمَن ثِ وم؛بت بني أجزاء العامل ّصالت وطرق االتصاالت قد قروسائل املوا

م القضايا العاملية املعارصة ، ُّ من حيث تفه؛ متتد إىل املحيط اإلنساين كله إناموعند حدود الوطن ، 
 )٣٥ص(. وإدراك أمهية التعاون بني الشعوب يف التصدي للتحديات العاملية املحيطة

 اًجمتمع؛ باعتباره أصالته بظ تعىل املجتمع السعودي أن حيف) ـه١٤٣٠آل سعود،(ؤكد    وي
ويف ذات الوقت يعيش الواقع   عىل عروبته ،اً حمافظا  عربياًويؤكد وجوده كيان  بدينه ،اً متمسكًمسلام

ة، ويستفيد املعارص بكل مافيه من إجيابيات ، ويستلهم كل معطيات احلضارة املعارصة النافعة واملفيد
 )٣ص.( يف انسجام مع الذات  ،منها استفادة شاملة وافية

 ، لديه ٌّ وجداينٌ حال الوطن لدى الفنان هو حالّنأخالل ماتقدم ؛ يتضح لدى الباحثة ومن 
 وتفعيل دور . به يف املجتمع وقضاياه الوطنية ا بام حييطًس املشاعر اإلنسانية ، متأثرُّالقدرة عىل حتس

سجله  ي وهذا ما.نتامء الوطني، وحتقيق املواطنة  ووسيلة ناجحة لتفعيل االٌّ رضوريالفن هو أمر
أن يوصل إحساسه الفني من خالله الفنان التشكييل السعودي من خالل عمل فني معارص ، يريد 

باجلوانب االجتامعية، واالقتصادية، ًاعيا و لوحة فنية معارصة ،ب ذلكن ع اًمعرب جتاه الوطن ،
التي من شأهنا دفع املقومات املختلفة لبناء املواطن الذي يعمل خلدمة دينه ، ية ،واألخالقية والسياس

 .ووطنه، ويقوم بالواجبات املطلوبة جتاه نفسه وأرسته وجمتمعه
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ه الفنية املعارصة أعاملن خالل  للمواطنة  ملفنان التشكييل السعودي يف حتقيقويتضح دور ا
ل معارض مستقلة عن الرتاث ليساهم يف نق؛ ابته لقضايا الوطن املعربة عن هويته ومدى استج

 .  )٥٤( الشكل يف كام  ؛والوطن
 عن اإلنجازات الكبرية ّعربيذكر أن عمله الفنّي ) م٢٠١٣، األمري( ويف مقابلة شخصية مع

ْمتثلت يفالداخلية واخلارجية التي حققها امللك عبد اهللا ،   صورة مركبه ، بأسلوب )٣٠٧٢( ّ
لتعكس إنجازات امللك عبداهللا ؛  خمتارة بعناية )سم ٣ × سم٣( مقاس كل صورة  ،وزايكامل

 سم ٢٠٠بطول ، تشكل الصور يف جمموعها صورة كبرية للملك عبداهللا و. الداخلية واخلارجية 
 ، وعند االقرتاب منها اً أمتار تقريب٣عد ُ بعىل بوضوح كامل  امللكصورةر َ سم ، وتظه١٥٠وعرض 
 . تفاصيل الصور املركبة الصغرية تتجىل

                 
  

  

  

  

  

  

  

  ٢٠١١: خالد األمیر،إنجازات قائد،المركز السعودي للفنون التشكیلیة)  ٥٤(شكل 

دور املهرجانات الوطنية للرتاث  - )٥٥(كام يف الشكل-  يظهر اً    ومن هذا املنطلق أيض
يف تأصيل املوروث الشعبي  )اجلنادرية: مثل (ة والثقافة التي تقام يف اململكة العربية السعودي

 وحارضهم املجيد ،  برتاثهم األصيل ،نيوربط املواطن وتعريف اجلميع بأبعاده وثقافته ،، السعودي 
 ، وإجياد ا والربط بني الواقع واحلارض ، واملحافظة عىل املوروث الثقايف ، واالعتزاز بالرتاث حملي

 هو - )م١٩٩٩جودي،(كام أكد عليه - فالفن األصيل ؛ دول العامل ولغة تفاهم بني روابط ثقافية
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 ، ا بحياة املجتمع وطموحاتهًا وثيقًويرتبط ارتباط،  إنسانية ومتطلبات حياتية اًالذي يؤدي أغراض
والسجل الواضح والراسخ  وهو املعرب الصادق عن مفهوم املحيط االجتامعي لإلنسان يف املايض ،

. ) ٣٩ص.(ويمثل احلضارة املعارصة ،  الوطنية الراهنة والتارخيية حداثحلضارته، ويرتبط باأل
 . مسامهة ملموسة يف التأكيد عىل اهلوية الوطنية يساهمعىل الفنان أن كان لذلك 

 
                          

                        
 
 
 
 

  ٢٠١٤:المھرجان الوطني للتراث والثقافة ،الریاض ) ٥٥(شكل 

 

أنه يمكن التقليل من االختالفات الذوقية حتى نصل هبا إىل قضايا ) م٢٠١١محودة،(يذكر
 ال تتعدد بتعدد األذواق الفردية ، والفن هبذا - ساطةبب-جتامعية  ألن القضايا اال؛اجتامعية معينة 

 فالفن حيدد .رض منه حتسني احلالة االجتامعية ي نشاط اجتامعي آخر ، الغاملفهوم شأنه شأن أ
 . األذواق واالجتاهات االجتامعية التي تتحكم فيه بدورها 

إجراء بعض املقابالت ب الباحثة فقد قامتوبام أن الفنان التشكييل جزء من املجتمع 
  دور الفنان التشكييل للتعرف عىل؛  عدد من الفنانني والفنانات التشكيلنيمع  )املالحق (الشخصية
   .ةه الفنية املعارصأعاملع من خالل قضايا املجتميف جتسيد 
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نجد وهلذا ..  احلارض ةن املامرسة التشكيلية يف اململكة العربية السعودية وليدأمما الشك فيه 
 حتى ؛العريب  ال خيتلف كثري عن التأثريات التي طرأت عىل فكر وثقافة شعوب العامل تأثريهان أ

 ؛ وذلكانتقل ذلك التأثري عرب التواصل االجتامعي للمجتمع العريب من خالل املؤسسات التعليمية 
ن املواهب التشكيلية َيالحظ أنه أ إال .لفنية باملراحل التعليمية الثالث إقرار تدريس الرتبية اب

 مل تصقل بطريقة علمية هاولكن.. فاقت كل التوقعات التي السعودية متتلك القدرات اإلبداعية 
َالتي كان يؤمل منها اسرتاتيجية التعليمية  نتيجة غياب اال؛سليمة  ْ واحتضان ، الهتامم والرعاية ُ

 .لالرتقاء بمستوى قدراهتا ؛ املواهب اإلبداعية 
لفنانني ًذكر أمثلة ل) م٢٠١٣منيش ،( خالل قيام الباحثة باالتصال الشخيص بـومن

الفنان عبداحلليم رضوي  :؛ وهم الذين عرضوا قضايا مرتبطة باملجتمع التشكليني السعوديني 
 والفنان بكر شيخون  ،) لفقرا(محد فلمبان  وأحممد السليم ، : انالفنان ، و)تطوير املوروث الشعبي(
عيل  زمان جاسم ، و:ان  ، والفنان)الطفولة(مهدي اجلريبي والفنان ، )الطفرة التي شهدهتا البالد(

 تسجيل(صفية بن زقر  ، والفنانة ) املوروث كسجل توثيقي للحياة االجتامعية والثقافية(الزيزاء 
يوسف   والفنان، )د جهيامنّمتر(ضياء عزيز ضياء  ، والفنان )حلياة االجتامعية باملنطقة الغربيةا

 .وغريهم ،  إىل جانب نارص املوسى  هذا  ..)احلروفية (إبراهيم
مع الفنانني التشكيليني السعوديني ، ) املقابالت الشخصية(ن وقد أجرت الباحثة العديد م

 : ْوخرجت باحلصيلة التالية . والفنانات 
لع ّومط أن الفنان التشكييل السعودي فنان موهوب وممارس جيد ،)  م٢٠١٣مغريب،( ذكر

 خارج قصه الثقافة الفنية التي جتعله يواكب التطور املوجودتننه أغري  عىل التجارب اخلارجية ،
 . يمكن من خالهلا أن يتواصل مع قضايا جمتمعه  ،أن الفن رسالة وقضيةعله يستوعب جتو احلدود ،

واهب الفنية يف املجتمع يف أن هناك العديد من امل) م٢٠١٣مرزوق،(ويوافقه الرأي 
 والثقافية ، الوطنية ،: منها ؛ التي سامهت وشاركت املجتمع يف مناسبات عديدة ، السعودي 

عارض  إقامة امل، من خالل كان للفنان دور واهتامم بذوي االحتياجات اخلاصة اً وأيض .دينيةوال
 . التي اهتمت هبذه الفئة من املجتمع السعودي الفنية 
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 تناولت )خارج الزمن(املتمثلة بمعرض ه أعاملغلب أ أن) ٢٠١٣الغامدي ، ( ويوضح
 سنوات وذكر أهنا.  هواحلياة االجتامعية بقريت، رسة ، واأل ، واحلزن  األمومة:ْ، وشملت قضايا املرأة 

مابعدها هي كشوف أعدت فيها اإليام أن و، سبها هي احلياة حيكريات ذ، كثرية جترت فيها احلواس 
 . خارج الزمن جعلها لذا  ؛والسنني

يف عرض قضايا يتضح  دور الفنان التشكييل السعودي ّفذكر أن) م٢٠١٣السليمي، (ّأما
 اجلادة يف وحماولته.  كاملخدرات ، والتدخني ؛من خالل مناقشة بعض الظواهر السلبية ، جمتمعه 

يف  املشاركات ذلك يفويتضح ، ه الفنية أو املجسامت أعامل من خالل الظواهراملسامهة يف معاجلة هذه 
 .أو يف املناسبات العامة، سواء كانت يف املدارس ؛ العديد من املعارض 

يرسلها الفنان ليتلقاها ، أصبح رسالة اجتامعية الفن   أن)م٢٠١٣العمري ،(ويوضح 
 للوراء لوجدنا قوة تفاعل الفنان التشكييل يف قضية سيول ًفلو رجعنا قليال؛ املجتمع ويتفاعل معها 

 . خدمت هذه القضيةأعاملوما نتج عنها من ، مدينة جدة 
ا ، يظهر   جدٌّاالجتامعية مهمدور الفنان يف تناوله للقضايا ّأن  )م٢٠١٣الشهري ،(ويؤكد

 تناولت قضية فلسطني ،، و هوخارجالوطن من خالل العديد من املعارض التي أقيمت داخل ذلك 
ضايا الوطن ، وغريها من ق واألمومة ، واألطفال والترشد ، وأساة غزة ،ومقضايا اإلنسان ، و

 )دراسة الباحثة( ّ وتوقع أن.وجود ، لكن بنسبة قد تكون بسيطة  فالطرح والعطاء م.القضايا 
ٍ معنيٍّساهم يف وضع خطُتس نظر وعمق ليبني لنا مدى تناول الفنان هلذه القضايا ، وهل حيتاج إىل ؛  َّ

 فالبد أن يتناول الفنان التشكييل قضايا جمتمعه ، مثله مثل الصحفي ، ؟أكثر يف طرح الفنانني 
بمثابة ه أعاملحتى تكون  ذي حيتاجه اإلنسان ، من االحتياج الاً ليحقق نوع؛الناقد والكاتب ، و

 . تنبيه ملا هو موجود داخل املجتمعة وعمليةومض
  بقضايا املجتمع ؛لفنانل ٍوثيقةصلة رضورة وجود ) م٢٠١٣حياة صباغ، (ترىيف حني 

 لعرض ل اختيار اللوحة واملعرض املناسبمن خال،  ما ٍ مشكلةِّحلتسعى إىل  ٍساسٍة أطرح قضيب
حتى ، فالبد من معرفه العمر الزمني للمرحلة الفنية . واختيار التصميم املناسب والعنارص اللوحة 

 .          وضع احللول املناسبة هلا، ويشارك يف واملجتمع قضايا بالفن رتبط ي
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ُأن يساهم يف معاجلة بعض  املشكالت والقضايا  هيمكن للفن  أن إىلُوختلص الباحثة من ذلك
تتحقق وبذلك   .كسبه مهاراتُ، وي فهو هيذب اإلنسان ويعدل سلوكه ملجتمع ؛االجتامعية يف ا

ُيساهم يف ومن هنا . به ويؤثر فيها وتتأثر ، وتنعكس عىل السلوك يف جمتمعه ، الرؤية الفنية اجلاملية 
 حيث  ؛خالقياته وعالقتهأ ذائقة تساعد املجتمع عىل هتذيب جيادإمعاجلة القضايا يف جمتمعه ، و

   .مل تعد حصة الرتبية الفنية حصة فراغو،  ح للفن دور هام يف حياة الفرد السعوديأصب
ّواملأمول أن يرتسخ  ه؛ ليساعد يف معاجلة قضايا ؛ دور الفن التشكييل يف املجتمع السعوديْ

ّلناس تساعدهم يف فهم مشاكلهم وحلإىل الفني يمكن أن يقوم بتوصيل رسائل التعبري اذلك أن  ، ها ُ
وجد اإلنسان ّتأمل فيه اإلنسان ففكـم من منـظر طبيعي ،  من تقديم احلــلـول بطريقة مـبارشة ًبدال

 وكم من مسئول اكتشف يف مجال الفن ! واكتشف منه عربة أو عظة بطريقة غري مبارشة ،فيه نفسه 
 !ا اجلامل مع املوظفني يف مؤسسته فحاول أن حياكي هذ، ماال جيـده يف داخله 
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  :ّوتتضمن ثالثة حماور
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 ؛وث السابقة من أهم املرجعيات التي يرجع إليها الباحث يف دراسته ُتعد الدراسات والبح
وقد سبق يف هذا الفصل أن  .واالستفادة منها ، فهي تزود الباحث بأهم النتائج التي توصلت إليها 

ويف هذه . ت مجيع جوانب الدراسة النظرية ّغطّتطرقت الباحثة إىل اجلانب النظري يف مباحث ثالثة 
 ّاملتعلقة للدراسات السابقة اًعرضُستتناول الباحثة ) الدراسات السابقة(بحث اجلزئية من ال

للتعرف عىل أهم املوضوعات ذات الصلة بالدراسة احلالية ، والتعرف ؛ بموضوع الدراسة احلالية 
  .ها ، والنتائج التي توصلت إليها تعىل األساليب واإلجراءات التي تبنّ

  : ؛ هية  حماور رئيسةخالل ثالثوسيتم تناول هذه الدراسات من 
  .بقضايا املجتمع دراسات مرتبطة : املحور األول  -  
 .باالجتاهات ا لفنية املعارصة دراسات مرتبطة : املحور الثاين  -  
 .دراسات مرتبطة بمفهوم املعارصة ومابعد احلداثة : املحور الثالث  -  

 
اسة  -١ ( : عنوان ) ١٤٢٥( قامت   ا حنان   ار رد

. (  
طبقت الباحثة يف دراستها عالقة الفن باملجتمع ، ودور الفن التشكييل يف دعم القضايا 

     .اإلنسانية 
 .ة املعارصة ُويكمن هدف الدراسة يف توضيح دور الفن التشكييل يف دعم القضايا اإلنساني

 عاملواستخدمت الباحثة املنهج التارخيي واملنهج الوصفي التحلييل يف وصف وحتليل األ
 .العاملية و، والعربية ، التشكيلية الفلسطينية 

يا  دور الفن التشكييل يف دعم القضااالهتامم بإبرازيف وحددت الباحثة موضوع دراستها 
 .اإلنسانية 
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قة يف أن الفنون التشكيلية من أبرز الوسائل الداعمة لقضايا صت نتائج الدراسة السابّتلخ
 .ن الفنان من ترمجة املشاهد املصريية إىل لغة فنية يسهل التخاطب من خالهلا ّفقد متك؛ املجتمعات 
والتعرف عىل عالقة ، تستفيد الدراسة احلالية من هذه الدراسة يف تدعيم اإلطار النظري و

يف ساهم  الفن التشكييل ّ أنوكيف حتياجاته يف جماالت احلياة املختلفة ،ودعمه ال، الفن باملجتمع 
 .دعم القضايا اإلنسانية 

السابقة دراسة ؛ حيث إن ختصص الدراسة يف ختتلف الدراسة السابقة عن الدراسة احلالية و
ْتركزت حول  الدراسة  تناولتواحدة من أهم القضايا العربية ، بينام باعتبارها القضية الفلسطينية ّ

 . فنية معارصة لفنانني تشكيلني سعودين أعامل يف ، احلالية أهم القضايا االجتامعية املختلفة
اسة قامت   ا ناديا أوغ     -٢ (  : عنوان) ٢٠٠٩(رد

(.  
دراسة ، من خالل  تناولت الباحثة يف دراستها اجلانب االجتامعي والدالالت االجتامعية

 حتليل يفن هدف الدراسة ُكموي .زقر عرب مراحلها الفنية املختلفة الفنانة صفية بن أعاملنامذج من 
وعالقتها بعادات املجتمع ، ا أعامهلف عن الدالالت املوجودة يف للكش؛  الفنانة صفية بن زقر أعامل

 عاملالدراسة عىل حتليل األقامت   وقد.الباحثة املنهج الوصفي التحلييل واستخدمت  . وثقافته
 .ذات الدالالت االجتامعية ، الفنية للفنانة التشكيلية صفية بن زقر 

 : تلخصت نتائج الدراسة يف و
 وماحتمله من  ،برز الوسائل الداعمة لتأكيد احلياة االجتامعيةأأن الفنون التشكيلية من  -

 .عادات وتقاليد 
، دار صفية بن زقر :  مثل  ؛لفنية ذات الطابع االجتامعي اعاملتص باألختأمهية فتح دور  -

 .الذي يرسخ العادات والتقاليد االجتامعية التي كادت أن تندثر 
 أعاملتستفيد الدراسة احلالية من هذه الدراسة يف التعرف عىل الدالالت االجتامعية يف و

 .الفنانة التشكيلية صفية بن زقر 
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 الدراسة السابقة دراسة حتليلية لدالالت يف أنراسة احلالية ختتلف الدراسة السابقة عن الدو
الدراسة احلالية عىل دور الفنان اقترصت  الفنانة التشكيلية صفية بن زقر ، بينام أعاملاالجتامعية يف 

 .ه الفنية املعارصةأعاملالتشكييل السعودي يف جتسيد قضايا املجتمع من خالل 
اسة قام   ا  -٣  )(  :وان عن Philip Revees رد

A study by Philip Revees entitled (modernity and reflect the reality of social) 

عام د ِلُ و الذي)فرنيس- أملاين( النحات والرسام )هانز أرب(دور تناولت الدراسة 
  عام  القيرصية وماتاملانيألاك التي كانت تابعة آنذ، يف مدينة سرتاسبوج الفرنسية ) م١٨٨٦(
 من أهم ممثيل الدادانية والرسيالية يف الفنون اًيعترب واحدو  . يف مدينة بازل السويرسية)م١٩٦٦(

 .التشكيلية واألدب
 : ن مشكلة الدراسة يف ُكمت

ومدى تعمقها يف التعبري عن الواقع االجتامعي بمشكالته وحاالته ،  الرسياليةماهية  -
 .املختلفة

وذلك منذ ؟  يولد مع الفكر التطوري العاملي يف جمال العلم والثقافة احلديثهل الفن  -
بأدوات ، بداية احلركة التأثرية وثورهتا عىل تقاليد ممارسة الفن والتعبري اخلاص بكل فنان 

 وواقع اجتامعي أحداثللتعبري عن ؛ وأسلوب خمتلف داخل منظومة الفن التشكييل 
 .الزمنية يف املجتمعخاص بتلك الفرتة 

واستخدامه وتوظيفه ، ُ   وتكمن أهداف الدراسة يف التعبري عن مفهوم احلداثة وفن امليديا 
 . فنيةأعامليف جتسيد الواقع االجتامعي للمجتمع ب

 -ومنها فن امليديا- فنون مابعد احلداثة يف الفن التشكييل ّعىل أنواقترصت أمهية الدراسة 
 مفهوم ، وارتباطا عن الواقع االجتامعي املعارص للعمل الفني ًا صادقًاستطاعت أن تعرب تعبري

 . مونرتيال بكندا يف  La Modernte   األستاذ ىف جامعة)سأليكيس تو(بـاحلداثة ىف الفكر والفن 
 .) م١٩٩٩(  ، عام عن املطبوعات اجلامعية الفرنسيةت الدراسةصدرقد و
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دراسة مفاهيم احلداثة ىف الفكر  ؛ وذلك بالتحلييلاملنهج الوصفي واملنهج استخدم الباحث 
 .أليكسيس توسو،  ديريك بيسامنس:ني َالفنانعن ، والفن 

 : تتلخص يف ، نتائج عن  الدراسة وقد أسفرت هذه
قدمت لوحة تعبريية شديدة اخلصوصية للواقع االجتامعي بكل أن احلداثة وفنوهنا  -

 . األكثر واألوضح يف هذا املجال بوبخاصة فن امليديا الذي ساهم، تفاصيله 
 حركات ْ، وعارصهتان احلركة الثقافية التي تفتحت يف فرنسا يف القرن السابع عرش  أ-

 .أنه يمكن حلداثة أن حتل حمل حداثة أخرى: نجلرتا توضح لنا إيطاليا وإمتشاهبة يف 
.  موقف اجتامعي وإنام أصبح يدل عىل، مل يعد حتديد احلداثة يدل عىل تيار مجايل فني  -

 أطلق عليهوهذا اإلحساس املزدوج هو الذي ، اإلحساسيف وهذا املوقف يتمثل 
 .احلداثة:  بعد أربع عقود من ذلك التاريخ )بولدير(

 . مشكالته وواقعه يف كل جماالت احلياة ، بإبرازقدمه فن احلداثة للمجتمع  ماْوفرة  -
 .دمها لنا الفنانون التكشيليونذلك آالف املخطوطات واللوحات التي قلوتشهد 

بداخل الفنان من وجهة نظر خاصة للواقع  لفن التشكييل تعكس مايف افنون احلداثة  -
 . يل جديد للتعبري عن واقعه اخلارجولكل فنان مدخ، االجتامعي الذي يعيشه املجتمع 

 .ن الفنون مرآة الشعوبإ: القول وخيتم الباحث بحثه ب
 .ستخدمها للتعبري عن واقع املجتمعلدراسة يف أساليب الفنان التي اواستفادت الباحثة من ا

عىل مفهوم احلداثة للتعبري اقترصت الدراسة السابقة الدراسة احلالية معها يف أن وختتلف 
يف الفن ) مابعد احلداثة( مفهوم املعارصة إىلالدراسة احلالية ّتطرقت بينام  عن واقع املجتمع ،
 . الفنيةعاملربطها باملجتمع من خالل الدراسة التحليلية لألو، التشكييل السعودي 
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اسة قام   ا  -٤ (:  عنوان  Jack Petrik .New Jersey رد

(  
A study by Jack Petrik. New Jersey entitled (folk art Kmorot cultural 

society and its impact on art in hand dyeing) 

ويعرب عن هويته الثقافية ،  ما ٍ    الفن الشعبي هو الفن النقي املرتبط بفكر ووجدان شعب
لشعب وال إىل انسب ُوالفن الشعبي ي. املرتاكمة عرب ثقافات طويلة ممتدة يف املكان وعرب الزمان 

وروث بثقافة الكلمة،  ويرتبط امل.روث، والرتاث رث، واملواإل:  ويتضمن  ،فرد بعينهإىل ينسب 
وتعد الصباغة طريقة من الطرق الفنية التشكيلة  .  بعد جيلً األجيال جيالتوراثهي ذيوالرتاث ال

وعاداته ، عن مشاعره ؛ بداخل كل فرد من أفراد املجتمع  التي يمكن من خالهلا التعبري عن ما
 . بعد جيلًا جيال توارثها ثقافي، شكال جمردة متعارف عليها رموز وأ ؛ من خالل وتقاليده

،  شعب  أيالفن الشعبي هو الفن املرتبط بفكر ووجدانوتكمن مشكلة الدراسة يف أن  
 عن مابداخله من مشاعر  هباّوهى عبارة عن فنون تلقائية يامرسها ويعرب، ويعرب عن هويته الثقافية 

 .ا توارثها ثقافيوأشكال جمردة متعارف عليها رموز من خالل ، وعادات وتقاليد 
ة فنية يف جمال الصباغة وكقيم،  إىل تناول الفن الشعبي كموروث ثقايف وهدفت الدراسة

 .تأثريه عىل املجتمع ، واليدوية 
 . الدراسة عىل املنهج الوصفي والتجريبي اعتمدت

 : وتتلخص نتائج الدراسة يف 
 .ل الطريقة التنقطية للوحات املصبوغة بطريقة الباتيكحتقيق قيم فنية عالية من خال -
 يف أكثر من اوكيفية االستفادة من تطبيقه، هتا الواسعة انقطية وإمكاندراسة الطريقة الت -

 .أسلوب يف جمال الطباعة والصباغة
تأثري أفراد املجتمع عىل الفن التشكييل  احثة من هذه الدراسة يف توضيحوقد استفادت الب

 . الفنيةعاملل التعبري باألمن خال
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ومدى تأثريه ،  الفن الشعبي ت السابقة تناولالدراسة احلالية معها يف أن الدراسةوختتلف 
 ، ت القضايا االجتامعية عىل الفنانكيف أثر:  الدراسة احلالية توضح  يف حني أنعىل املجتمع ،

 .ه الفنية املعارصةأعامليف وجتسيده هلا 

 
اسة قامت   ا ش  ين ا  راز   -١ يد (  : عنوان) ١٤٢٨(ر 

( 
 االجتامعية، الناحية من اجلداري التصوير فلسفةل  احثة يف دراستها بعرض مفصلقامت الب

 الفنية  إىل الرؤيةت كام تطرق .للشعوب الفني بالرتاث وارتباطه،  والتارخيية وظيفية والفنيةوال
 والغربية العربية التجارب من ٍّكل يف الرؤية تلك نتائج من واالستفادة،  للتصوير اجلداري املعارصة

 اجلداري التصوير أعامل من خمتارة حتليلة ملجموعة خالل دراسة من  وذلك ؛املجال ذلك يف
 .املعارص

  . الثقافية الذاتية عىل احلفاظ مع معارصة جداريات  إنتاجإىلالدراسة  تهدفو
باالعتامد ، وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي والتجريبي إلنتاج جداريات معارصة 

 .عىل التكنولوجيا احلديثة 
 : تتلخص نتائج الدراسة السابقة يف و
 .  األخرى العلم وميادين التصوير بني الربط يف ملعارصةا مفهوم عىل التأكيد رضورة -
 القرن يف الفنية للرؤية مصادر توفر جديدة تكنولوجية كأداة الكمبيوتر دور أمهية توضيح -

  . الواحد والعرشين
 الكمبيوتر خالل من توظيفه وإعادة السعودية العربية للملكة الرتاثي باملخزون االهتامم -

 . واملعارصة اهلوية بني األكيد عىل الرابط يؤكد
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تستفيد الدراسة احلالية من هذه الدراسة يف التعرف عىل حمتوى الثقافة الفنية املعارصة يف و
وذلك من خالل اجلانب التطبيقي ؛ والتعرف عىل تكنولوجيا اخلامات  ظل التكنولوجيا احلديثة ،

 .للدراسة
  :  يفالسابقة عن الدراسة احلاليةختتلف الدراسة و
 خصصت استخدام التكنولوجيا احلديثة يف التصوير اجلداري السابقة الدراسة أن -

 الدراسة احلالية األساليب املعارصة التي عرب عنها الفنان لتجسيد تاملعارص، بينام تعرض
 .قضايا املجتمع 

ام بين سامهت الدراسة السابقة يف إثراء تدريس مادة اجلداريات يف قسم الرتبية الفنية ، -
وربطها بقضايا ، تساهم الدراسة احلالية يف تطوير األساليب الفنية يف جمال الرتبية الفنية 

 .املجتمع 
 السابقة عوامل عديدة مؤثرة يف التصوير اجلداري ، بينام حددت الدراسة الدراسةتناولت  -

 عامل األاحلالية املوضوعات االقتصادية واالجتامعية، والثقافية التي أثرت يف جمموعة من
 .واهتمت بقضايا املجتمع املعارصه، الفنية 

اسة قامت   ا عب   الفت     -٢ (  :  عنوان) ١٤٢٥(رد

( 
أنواعها ،  ومة ،طبقت الباحثة يف دراستها املشغولة الفنية يف الفكر املعارص، ومفهوم اخلا

والتجريب للخامات يف ضوء التكنولوجيا ، ومفهوم التوليف ، ومجاليتها ، وتقنياهتا ، خواصها و
 ثم استعرضت الباحثة بعض االجتاهات الفنية املعارصة التي استغلت ناتج التكنولوجيا .املعارصة 

 .  ٍ وفكر ،ٍ وأدوات ،ٍمن خامات
 الفنية احلديثة عاملما خيص األ  التحلييل يفوقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي

 واتبعت املنهج التجريبي إلجراء جتربة شخصية .تستند اىل التكنولوجيا املعارصة  التي  ،واملعارصة
 .للدارسة 
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ضافة إىل اخلامات ، إدراستها يف دراسة الفكر املعارص وقد حددت الباحثة موضوع 
 الفنية لبعض الفنانني عامل واقترصت الدراسة عىل األ.عارصة ستندة إىل التكنولوجيا املواألدوات امل

التي تتناول العديد من اخلامات التي أتاحتها التكنولوجيا املعارصة ،  )م١٩٤٥(املعارصين يف الفرتة 
 .وإجراء جتربة شخصية للباحثة 

 : تتلخص نتائج الدراسة السابقة يف و
  .ية مزج من نوع جديد للتوليف  عملاستخدام اخلامة اجلاهزة يف العمل ويف -
 .معاجله اخلامات املستخدمة لضامن استمرارية التشكيل  -

تستفيد الدراسة احلالية من هذه الدراسة يف التعرف عىل إمكانات اخلامات والوسائط 
بعض يف االستفادة من الدراسة التحليلية و .التشكيلية املختلفة يف ضوء التكنولوجيا املعارصة 

 .التي متثل االجتاهات الفنية املعارصة  عاملاأل
 الفكر املعارص يف ّتركزت حولختتلف الدراسة السابقة عن الدراسة احلالية يف أهنا و

 فنانني معارصين يف أعاملالفكر املعارص يف حول  الدراسة احلالية متحورتبينام  املشغولة الفنية ،
م الفنية املعارصة ،سامهت الدراسة أعامهلة يف اململكة العربية السعودية جسدوا القضايا االجتامعي

السابقة يف فتح جمال التجريب يف جمال األشغال الفنية ، بينام تساهم الدراسة احلالية يف دور الفنان 
 .التشكييل السعودي يف طرحه لقضايا املجتمع بأسلوب معارص

 
(  : عنوان) ١٤٢٨(اسة قامت   ا م   بخش رد  -١

(  
  مدى تطور هذه العنارصت بدراسة وحتليل العنارص الزخرفية ، كامعرضةحثا البيتِنُع

استحداث قامت بوفق مضمون البحث و. ختلفة واختالفها عرب عدد من احلضارات القديمة امل
تصميامت زخرفية جتمع بني خمتارات من زخارف فنون احلضارة املرصية القديمة واحلضارة 

 .بام يتناسب مع األصالة واملعارصة ، اإلسالمية 
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وهدفت الدراسة إىل حتقيق صياغة تشكيلية مستحدثة يف جمال التصميم الزخريف يف ضوء 
 .داثة مفهوم ما بعد احل

حددت الباحثة  و. التحلييل واملنهج شبه التجريبي استخدمت الباحثة املنهج الوصفيوقد 
وما يقوم عليه من ، من حيث النشأة واملفهوم ؛ موضوع دراستها يف دراسة اجتاه ما بعد احلداثة الفني 

 .  ْمبادى 
 : تتلخص نتائج الدراسة السابقة يف و
 بني زخارف )وفق فلسفة اجتاه ما بعد احلداثة( الدمج التكوين الزخريف القائم عىل -

يتحقق من خالل ممارسات جتريبية ملجموعة من الصياغات ، حلضارتني خمتلفتني 
، قبول بني مفردات هاتني احلضارتني للوصول إىل معايشة وتفاعل م ؛والبنائيات اهلندسية

 .ألسس واملعايري الفنية للتصميم وذلك وفق ا
) التعددية الثقافية( احلداثة كمفهوم فلسفي قائم عىل  بني اجتاه ما بعدائمةالقالعالقة  -

 .فنون احلضارة املرصية القديمة واحلضارة اإلسالمية  بني  و)الرؤية الفنية(و
 اجلذور التارخيية لنشأة اجتاه  الدراسة احلالية من هذه الدراسة يف التعرف عىلوقد استفادت

  . املعارصة)ما بعد احلداثة(
ابتكرت الباحثة يف الدراسة السابقة أن يف اسة السابقة عن الدراسة احلالية ختتلف الدرو

وذلك وفق مفهوم ما بعد ؛ تصميامت زخرفية جتمع بني زخارف فنون بعض احلضارات املختلفة 
رصة الدراسة احلالية دور الفنان التشكييل يف توظيفه الجتاهات الفنية املعاتناولت  بينام .احلداثة 

من خالل حتليل ملختارات ؛  فنية تأثرت بقضايا املجتمع أعاملوتوظيفها يف ، ) فنون ما بعد احلداثة(
 .وتوضيح أثرها عىل قضايا املجتمع،  الفنية املعارصة عاملمن األ
اسة قامت   ا ود عة بوكر   -٢ (  : عنوان) ٢٠٠٧(رد   

 ( 
مع استعراض ألهم االجتاهات ،  بدراسة تارخيية لنشأة التصوير السعودي ةحثا البَيتِنُ   ع
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 . من الواقعية العلياه  ملعرفة موقفهذا التصوير ؛الفنية لرواد 
عملت عىل ، دراسة حتليلية ألهم العوامل التي بلورت اجتاهات فن الواقعية العليا هي و

     ً ابتداءا من الواقعية ؛دراسة تارخيية تضمنت تتبع الواقعيات عىل مر العصورو. شكيل بنيتهات
Realism إىل الواقعية العليا  Superrealism.  

 من املنهجني الوصفي والتحلييل أثناء استكامل اإلطار النظري،  واستخدمت الباحثة كال
 .لتجربة الذاتية املنهج التجريبي أثناء تطبيق ااتبعتبينام 

 : أمهها ؛ توصيات وقد توصلت الباحثة إىل نتائج و
الكامريا : مثل ( بوسائط التكنولوجيا احلديثة  Superrealismالعليااستعانت الواقعية  -

  .ةبأساليب ابتكاري ك األساس للتنفيذ الفنيكانت املحر، و ) ةوالكامريا الرقمي، العادية 
لكشف عن صور الواقع املحيط بام يعطي ملحة إىل اى تشجيع االجتاهات التي تسع -

  .ابتكاريه وحضارية عن املجتمع املعارص
 بكل األدوات التكنولوجية  أمام طالبات وطالب الرتبية الفنية للتجريبالفرصةإتاحة  -

  .ة احلديث
البيئة لالستفادة منها يفيد ؛  للتعرف عىل كل االجتاهات الفنية يف العامل الطالباتتوجيه  -

   .ويتناسب مع املجتمع
 بينام .هات الفنية املعارصة ا  وتستفيد الدراسة احلالية من هذه الدراسة يف التعرف عىل االجت

 يف عىل الواقعية العليا وموقف التصوير السعودي منها ،الدراسة السابقة  يف تركيز اختلفت عنها
وحتلل ، رصة يف الفن التشكييل السعودي  االجتاهات الفنية املعاتعرض الدراسة احلالية حني أن
  . جسدت قضايا املجتمع فنّيةأعامال
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التوصيات التي سبق طرحها بواألخذ بعني االعتبار ،  االستفادة من الدراسات السابقة ّتمت
سابقة ضمن النقاط وث الهذه الدراسة بمثابة استكامل للبحو .بل الباحثني يف دراساهتم ِمن ق

 .املشرتكة 
يزت ومت  دراسات سابقة هلا عالقة بموضوع الدراسة احلالية ،استعرضت الباحثة تسعوقد 

وبالنسبة للعينة فقد أجريت معظمها . ي تم استعراضها بتنوع جمتمعاهتا غلب الدراسات السابقة التأ
 . كل دراسة الذي تبحثهوضوع بحسب املعىل عينات خمتلفة ، 

 :  ما ييل  من الدراسات السابقةفادت الباحثةاستو
هات االدراسات التي تناولت االجتوخاصة تلك ،  إثراء اإلطار النظري للبحث -

  .دارس املعارصة يف الفن التشكييل وامل
 الباحثني يف الدراسات أعاملالتعرف عىل التقنيات واملهارات املستخدمة يف تنفيذ  -

 .السابقة
الحظة أنه مل ويمكن م  ،عاملدراسات عىل طرق متنوعة لتحليل األ اعتمدت بعض القدو
 .  النقدية )هورد ريستي( اختيار طريقة ّيتم فيها

قامت ببحث دراسة تناولت أنه ال توجد الستعراض السابق للدراسات ويتضح من ا
التي األوىل  الدراسة -عىل حد علم الباحثة-تعترب ّفإن هذه الدراسة ولذا  ؛ موضوع الدراسة احلالية

  .عارص باململكة العربية السعودية  القضايا االجتامعية يف الفن التشكييل املتناولت
ِوتتضح مدى أمهية الدراسة احلالية يف ذكر بعض النقاط التي تم استنتاجها من الدراسات 

 : ومنها ؛ السابقة 
 . تأكيد دور الفن يف املجتمع  -
لتعبري ، يف استجدات العرص مل يف اململكة العربية السعودية  الفنان التشكييل املعارص مواكبة-

 .قضايا املجتمع املختلفةّ تتعلق ٍعن موضوعات



 
  - 
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ًإجراءات الدراسة من أهم العنارص التي توجه الباحث وفقتعترب  ، عند   لألسس العلميةاُ
ّومن ثم فإن الباحث ؛تصميمه وكتابته للبحث العلمي  َ تطيع حتديد أفضل الطرق حلل مشكلة  يسِ

ت  إلجراءاٌهذا الفصل وصفويف . حتقيقها إىل  ، وحتقيق أهدافها التي يسعى البحث الدراسة
حتديد املنهج املتبع يف الدراسة ، : وتتضمن  ،  لتحقيق أهداف الدراسةالدراسة التي قامت هبا الباحثة

  .وعينة الدراسة ، وأداة الدراسة وجمتمع الدراسة ،

    :(The study metho dology)  

 منها ٌّ ختتلف عن األخرى ، وكلٍ وسامتَ خصائصأن لكل ظاهرة أو مشكلةمن املعلوم 
، بام يؤدي إىل الوصول إىل جمموعة من احلقائق التي جتيب عن   لدراستهاا معينًاًيتطلب منهج

إن فومن هذا املنطلق . ائج املتوصل إليها ، يف ضوء النت ، وحتليلها وتفسريها تساؤالت الدراسة
 هذه الدراسة هتدف إىل دور وبام أن.  يستنبط من املوضوع مشكلة البحث - بطبيعة احلال-املنهج 

 طبقت  ؛ لذلكه الفنية املعارصةأعامل من خالل الفنان التشكييل السعودي يف جتسيده لقضايا املجتمع
 . الفنيةعامللدراسة وحتليل األ) (Descriptive and analytical الباحثة املنهج الوصفي التحلييل

 احلصول عىل  :هو - ) ٢٠٠٢والرسحيي،النهاري (كام يذكره - الوصف بمعناه الشامل و
لتحديد طبيعة تلك الظاهرة، ؛ معلومات تتعلق باحلالة الراهنة للظاهرة ، وموضوع الدراسة 

، وحتليل التغريات املؤثرة يف ، وتصويرها اوالتعرف عىل العالقات املتداخلة يف حدوثها ووضعه
 ) ٢١٢ص (.ها ونموهاوئنش

 املنهج الذي يقوم عىل ": عىل أنه املنهج الوصفي التحلييل ) م٢٠٠٤عليان وغنيم ،(ويطرح 
والوصول إىل نتا ئج ، بطريقة كمية أو نوعية يف حقبة ، رصد ومتابعة دقيقة لظاهرة أو حدث معني 

 بدراسات العلوم اً ويرتبط استخدام هذا املنهج غالب.م الواقع وتطوره امت تساعد يف فهوتعمي
 ) ٤٣ص( . "م فيها منذ نشأته وظهورهِخدُاالجتامعية واإلنسانية التي است

والشكل ،   طبقت الباحثة املنهج الوصفي التحلييل يف دراسة حتليلية للعمل ،ومن هنا    
 الفنية املعارصة التي اهتمت بقضايا عامل عىل األ وذلك من خالل التعرف؛واملضمون االجتامعي 

لفنان التشكييل مكن من خالهلا الوصول إىل دور ا، ينامذج فنية تشكيلية مجالية ؛ باعتبارها املجتمع 
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 ّالتنوع يف يف ذلك وقد راعت الباحثة . عامل املجتمع من خالل تلك األقضاياالسعودي يف طرحه 
  .ية التحليل  إلثراء عمل؛موضوعات القضايا 

،  النقدية Horward Risatti )هورد رسيتي(وطبقت الباحثة يف عملية التحليل طريقة 
 .  الفنيةعامل بتحليل نامذج األّختتصيف جمال النقد الفني ، املعتمدة وهى إحدى الطرق املوضوعية 

 . وهتتم بمضمون العمل وموضوعه ،  بوصف وحتليل العمل ُتعنىوهي 
، النظر إىل العمل الفني : يف تتمثل مرحلة التحليل الوصفي ّأن ) م٢٠١٠ار،النص (ّأكد وقد

يهدف الناقد إىل تأكيد رؤية فيف التحليل الشكيل أما   .ووصف عنارصه املرئية، وحماولة إدراكه 
 ويف  . تكوين الشكل، والكتلة، واأللوانمن حيث؛ العالقة البرصية التي حتكم تكوين العمل الفني 

ولة الكشف عن املعاين وحما، ليل املعنى يسعى الناقد إىل الغوص يف مفهوم العمل الفني مرحلة حت
 يف اإلطار  ؛ضمنية يف سياق تاريخ الفن وفن التاريخ النفيسالغري الضمنية و

 )٣٤٦ص.(يديولوجياأل
 الفنية التي جسدت قضية معينة عاملوهى األ؛ ساس اختارت الباحثة العينة هذا األ  وعىل 

جيب أن تكون مجيع ": ) م١٩٩٣حداد، (ّعىل حد قول. وضوع ومضمون ملناسبة العمل كم
والقضايا ، ضمن إدراك العمل الفني ،  الفنية مبنية عىل التفسري النقدي عاملحماوالت دراسة األ

 )١٥ص( . "املتعلقة به

 (The Study Society) :  
 فنانني وفنانات تشكيلني يف اململكة العربية أعامليتمثل جمتمع هذه الدراسة يف جمموعة من 

 .دت قضا يا املجتمع بأسلوب معارص ّ جس،السعودية 

         : (The Study Sample 
 عددها، يف اململكة العربية السعودية  الفنية التشكيلية عاملات من األخمتارٌهي عبارة عن 

 .رصجسدت قضايا املجتمع بأسلوب معا، ) ٢٨(

 (Sample Single Selection):   

 فنانني أعامل، والتي متثلت يف  تم اختيار عينة الدراسة باستخدام أسلوب العينة املقصودة
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 .م املعارصة أعامهلتشكيلني سعودين جسدوا قضايا املجتمع يف 

  The tools of The study)(  : 
 ، ساعدت يف حتقيق أهداف هذه الدراسة ، موعة من األدوات يف البحثبقت الباحثة جمَط

 :  وهى كالتايل. اإلجابة عن تساؤالته و

  :)Observation ( المالحظة -
ّمع بواسطتها املعلومات التي متكُ هي أداة من أدوات البحث جت من اإلجابة عن ن الباحث ُ

 االنتباه لشئ  : املالحظة بمعناها العام تعنى": بقوله ) م٢٠١٠العساف ، (هايوضح. أسئلة البحث 
 )٣٦٥ص( . " داللة عىل التدقيق؛ما والنظر إليه 
ن التشكييل السعودي املعارص، ّ أن موضوع الدراسة هو معرفة القضايا االجتامعية يف الفوبام

ظة البسيطة ،  عىل املالحاً ومقترصاً كأداة جلمع البيانات ، حمدداً جاء تطبيق املالحظة أيضمن هناف
دور الفنان التشكييل السعودي يف جتسيده لقضايا املجتمع من خالل : ّباعتبار أن هدف الدراسة هو 

 .ه الفنية املعارصة ؛ للكشف عن جما الت إبداعية بام يتناسب مع القرن احلادي والعرشين أعامل
 ملعارض الفن القيام بزيارة: وقد شملت إجراءات الدراسة األولية عن طريق املالحظة 

واملؤسسات العامة االجتامعية بمدينة جدة ، واالتصال املبارش  ، التشكييل، ومجعيات الثقافة والفنون
جلمع املعلومات حول مدى تأثر الفنان باملجتمع ؛ وطرح بعض األسئلة  ، والفنانات بالفنانني
 .فنية ه الأعاملر يف ّ أثالذي، ومعرفة األسلوب الفني لدى الفنان  وقضاياه

  : )(Photography الضوئي التصویر -
ّيعدو.  عامللألمقاطع مرئية و،  Photography التصوير الفوتغرايف  :يشملو  التصوير ُ

 .الضوئي وسيلة من أهم وسائل توثيق املالحظة 
، ١١٠٠D/Canon EOS Rebel T٣ Canon EOS استخدمت الباحثة كامريا من نوع وقد  

تساعد بالتحكم يف الضوء   تقنية عالية ،ذاتميجابيكسل  ١٢.٢ قةبد،     ملم ٥٥-١٨  عدسةو
ات واسعة ذه اآللة التي متنح الفنان إمكانوغري ذلك من األمور التقنية املرتبطة هب وزوايا االلتقاط ،

       .لتحقيق الغايات املرجوة منها
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   :)Personal interviews( الشخصیة المقابالت -

مقابالت شخصية مع عدد من عينة الدراسة من الفنانني والفنانات   قامت الباحثة بإجراء 
استخدمت الباحثة جهاز التسجيل و  الباحثة يف معارض الفن التشكييل ،وقد التقت هبم التشكيلني ،

جهاز و .ُي حيتاج إليها  اسرتجاع بعض املعلومات التيمكنيف إجراء املقابالت الشخصية ، حتى 
كام أنه  رق للحصول عىل املعرفة بصورة واضحة ،ط أرسع وأسهل الُالتسجيل الصويت يعد من

 ..  تدوين املعلومات باألسلوب والطريقة ذاهتا عىليساعد  
تم ذلك بعد إجراء عدد من اخلطوات إلعداد ثم  ،  الفنانني والفنانات توجيه األسئلة إىلّوتم

 :وهى كالتايل؛  اسئلة املقابلة الشخصية استبانة

   : ستبانة االالھدف من -
 أو االستقصاء أداة مالئمة للحصول عىل معلومات وبيانات وحقائق ستبانةعترب االُت"    

هذا املنطلق أرادت الباحثة أن جتمع ومن . ) ١٠٩هـ ، ص ١٤٢٦عبيدات ـ ( "مرتبطة بواقع معني 
حلقائق يف معاجلة بعض املعلومات والبيانات واحلقائق املتعلقة بالفن التشكييل ، ومدى إسهام هذه ا

 .بعض قضايا املجتمع 

   : ستبانةنوع المعلومات التي یقدمھا اال -
 الفنانني أعامل يف،  حتاول الباحثة أن تقدم مجلة من احلقائق الكيفية عن الفن التشكييل

ة ُوالفنانات التشكيليني يف اململكة العربية السعودية ، من خالل املعارض التي تعقد يف اململكة العربي
 . مدى إسهام هذه املعارض يف االهتامم بقضايا املجتمعبيان السعودية ، و

 

 :تم بناء االستبانة وفق اإلجراءات التالية 
ü للوصول إىل ؛  احلصول عليها  الباحثة يفواملعلومات التي ترغب  أهداف املقابلة ،حتديد

 .اسةحل املشكلة املطروحة يف الدر
ü ، والدراسات املرتبطة ذات العالقة التي  ، والدوريات والبحوث مراجعة األدبيات ،

واالستفادة منها يف  والفن واملجتمع بشكل خاص ، تناولت الفن التشكييل بشكل عام ،
 .  الدراسةةبناء أدا
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ü  خربة الباحثة. 
ü  سئلة التي تم طرحها األحتتوي عىل قائمة  ،)  ب: امللحق (أعدت الباحثة استامرة مقابلة

 .أو مناقشتها مع الفنانني والفنانات 
ü مني واملختصني، وقد أبدو مجيعهم ّتم عرض األداة بعد ذلك عىل عدد من املحك

 ).ج    :لحقامل (  .وكانت موضع االعتبار واالهتامم، مالحظاهتم عليها 
ü األفراد وهؤالء  .  مقابلتهم ، ومكان املقابلة وزماهناتحددت الباحثة األفراد الذين مت

 .  عينة الدراسة من الفنانني والفنانات يف اململكة العربية السعودية  هم
ü لت الباحثة املعلومات التي حصلت عليها من األشخاص الذين أجرت املقابلة ّسج

 .حتى تستطيع الرجوع إليها وقت احلاجة هلا ؛  بعد التأكد من صحتها  ،معهم
  

 من اً منها عددٍحمور كل ُ أداة الدراسة من أربعة حماور ، وهذه املحاور يتضمنتكونت
 :   عىل النحو التايلاألسئلة املرتبطة بموضوع الدراسة،

  :القضایا االجتماعیة : المحور األول  -
 -  القضايا السياسية -  القضايا الثقافية -  القضايا الوطنية -القضايا الدينية (: وتشمل 

 :وكانت األسئلة كالتايل  . ) االجتامعيةاملؤسسات
 

هل الفنان التشكييل السعودي يمتلك القدرة يف التأثري عىل جمتمعه من : من وجهة نظرك   -١
 ه الفنية ؟أعاملخالل 

     -  الثقافية -هل يستطيع الفنان أن يوظف الفن التشكييل يف خدمة القضايا الدينية   -٢
  االجتامعية؟-السياسية 

  فيها قضية من قضايا املجتمع؟َ فنية تناولتلأعامهل هناك   -٣
 ؟...ة الوطني-  الثقافية -هل تنظم مجعية الثقافة والفنون معارض خاصة باملناسبات الدينية   -٤
 القضايا األبرز يف الفن التشكييل السعودي ؟  ما: من وجهة نظرك   -٥
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  :محتوى الفن التشكیلي : الثاني 
 - اخلامات املستخدمة يف الفن التشكييل- أسس التصميم يف الفن التشكييل: (ويشمل

 : وجاءت األسئلة كام ييل .)أسلوب  التنفيذ يف الفن التشكييل
 الفن التشكييل السعودي تواكب التحديات أعاملف يف ّهل اخلامات والوسائط التي توظ  -٦

 املعارصة ؟
 وفرة ؟هل الفنان التشكييل السعودي قادر عىل استثامر اخلامات املت: من وجهة نظرك   -٧
 هل أسلوب التنفيذ لدى الفنان التشكييل السعودي يتميز باالبتكار واألصالة ؟  -٨
 بجميع ٌّمِلُهل الفنان التشكييل السعودي م: دك عىل عدد من املعارض الفنية ُّمن خالل ترد  -٩

 االبعاد املتصلة باخلامات والوسائط يف الفن التشكييل ؟  

  :لي وتطلعاتھ اتجاھات الفنان التشكی: المحور الثالث 
 بالرسالة الرتبوية التي يقدمها ٌمقتنعهل الفنان التشكييل السعودي : من وجهة نظرك   -١٠

 للمجتمع ؟
  بالفن التشكييل املعارص ؟ٌ وإملامٌهل هناك وعي: من وجهة نظرك   -١١
 هل الفنان التشكييل السعودي وصل اىل العاملية ؟: من وجهة نظرك   -١٢
 ؟ن خالله اقناع اآلخرين بإبداعاته يستطيع ما  فنيا ي حسهل يمتلك الفنان التشكييل السعود  -١٣
 بل املؤسسات االجتامعية ؟  ِهل هناك حوافز للفنان التشكييل من ق  -١٤

  :إسھامات الفن التشكیلي للمجتمع : المحور الرابع 
سهامات واضحة من خالل املعارض التي تساهم يف طرح قضايا إ هل للفن التشكييل   -١٥

 املجتمع ؟
هل يعترب الفن التشكييل حلقة وصل بني املؤسسات االجتامعية من :  نظرك  من وجهة  -١٦

 خالل اللوحات املعروضة يف املرافق العامة ؟
 لفن التشكييل السعودي دور يف االرتقاء باملجتمع ؟ل هل   -١٧
هل الفن التشكييل عند الفنان السعودي حيمل رؤية فلسفية مستمدة من : من وجهة نظرك    -١٨

 والتقاليد ؟الدين والعادات 



 
  - 
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سعودي واهتاممه اقترصت الفصول السابقة من الدراسة احلالية عىل دور الفنان التشكييل ال
 ذلك من تكوين قيم فنية ،تج عن ه الفنية املعارصة ، ومانأعاملّالتي أثرت عىل  بقضايا املجتمع ،

 . لفنان السعودي من منظور اجتامعي رب عن شخصية اوتع ُوإنسانية حتاكي املجتمع ،وفكرية 
 . هذا الفصل من البحث ستطبق الباحثة الدراسة التحليلية ويف

 

  والوصول إىلنية ،استخالص املعايري الفعىل  الدراسة التحليلية يف املساعدة ن أمهيةُكمت
 فنية أعامل الفنان يف إنتاج عىلّوالتعرف عىل أهم وأبرز القضايا االجتامعية التي أثرت ، النتائج 

 .ُمعارصة 
 

 : من أهم هذه األهداف   
 . عودي يف جتسيد قضايا املجتمع التأكيد عىل دور الفنان التشكييل الس -
 . الفنية املعارصة عاملساليب واالجتاهات الفنية احلديثة املختلفة يف األف عىل األّالتعر -
 . الدراسة يف أمهيته و  ،الفنيالعمل موضوع توضيح مضمون، أو قضية، أو  -

فكرة : ونقصد به .   ومهام اًاسّ حساًأن للموضوع الفني دور) ٢٠١١تركية الثبيتي،(تذكر 
ويكسبه  قضية أو ظاهرة ، يف عمقه ًضمونه الفني ، حامالن يمثالن شكله وميالعمل ومعناه اللذ

، ّيوليها جل شعوره اإلنساين وقدراته ومهاراته  عن فكرة اًمعرب ،  من توجهاته وطبائعهاًالفنان بعض
 )٢٢ص.(لعملاسعى إليه عند تنفيذه  بذلك املوضوع الذي ياًحمقق

 Charles Gaines ينز  عن تشارلز غًنقال) ٢٠١١( تؤكد سارة ثورنتونا  من جهته
 هدفنا هو أن يتحول الفن إىل وسيلة لسرب أغوار األفكار، "ّ، أن املتخصص يف الفن االدراكي 

 )١٢٧ص.("والقضايا االجتامعية، والثقافية السائدة يف عرصنا
وتسهم يف ، ىل أن هناك عوامل حتدد مجاليات العمل الفني إتشري الباحثة ؛ ًوبناء عىل ذلك 

  .وق  التذحداثإ
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  التذوق اعداد الباحثةأحداثخریطة مفاھیمیة توضح عوامل تحدد جمالیات العمل الفني وتسھم في 

 قام هبا،   فنية تشكيلية معارصةأعاملنامذج خمتارة من ل ٍتتعرض حتليالومن هنا فإن الباحثة 
واالستفادة ، نامذج فنية مجالية ؛ باعتبارها  يف اململكة العربية السعودية نيووفنانات تشكيلفنانون 

 التي تناوهلا الفنان يف برز القضاياأمكن من خالهلا التوصل إىل أهم وُنتائج ؛ يمنها يف استخالص 
  .  االجتامعية للمجتمع مع احلالتنوعت وتعددت بام يتناسبالتي عمله ، 

 ، والتقنيات ،  التنوع يف اختيار املوضوعات االجتامعية ، واألساليبوقد راعت الباحثة
 . إلثراء عملية التحليل ؛ الفنية واجلاملية والقيمة وعنارص التكوين ، والتنظيم الشكيل ، 

 : وتم تصنيف القضايا إىل 

١-   (Social Issues)  : 
 يف )ظاهرة العصبية القبلية( الفنية يف عامللت موضوعات تلك القضايا من خالل األِّثُم
 كتأخر ّأن تتسبب يف مشكالت اجتامعية ؛يمكن ؛ حيث  عليها من آثار خطرية وماهل املجتمع ،

 . واحلروب املستعرة بني املجتمعات والثأر ، وجرائم القتل ، والفقر ، الزواج ، والعنوسة ، والبطالة ،
ا ًرل االجتامعي يف اإلسالم ليس مقصوإن التكاف؛ ف )التكافل االجتامعي( موضوع وكذلك

،  ىل أوسع مدى هلذه املفاهيمإ بل يتجاوزه  ؛-  فيها  أساسياوإن كان ذلك ركنً -ملادي عىل النفع ا

 القیم
 البنائیة

 المحتوى
والمضمون
 ن

 الفكرة
 والشكل

 الدقة
 والمعرفة

 التعبیر
 التجریدي

 االبتكار

 الموضوعیة

 صدق
 المحتوى

 االنفعالي التوافق
 واألخالقي

 أیدیولوجیة
 الفني العمل

 الرؤیة سھولة
 واإلدراك

 وضوح
 الھدف

 الخبرة
 جردةالم

 الرمزیة

 الفني االتجاه
 وأھدافھ أبعاده

 التلقائیة

 الزمان
 والمكان

 بالمشاعر االرتباط المعاصرة
 والذكریات
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 . كانت تلك احلاجة أو معنوية أو فكرية ًمادية، مجيع حاجات املجتمع أفرادا ومجاعاتفيشمل 
   .مجيع احلقوق األساس لألفراد واجلامعات داخل األمةتضمن ي التكافل االجتامعيف

ظاهرة (هي ،   عىل الرجالً حمصورةُ من قبلكانتاملجتمع ،  منها يعاينخرى مشكلة أهناك و
اتسعت و.  ها من أرضار قاتلة فيما، مع أصبحت النساء يامرسن هذه الظاهرة السيئة وقد ) . التدخني

  .جتامعية وخمتلف األعامردائرة هذه الظاهرة لتشمل ماليني األفراد من خمتلف املستويات اال
؛ ودجمهم ومشاركتهم باملجتمع ، االهتامم هبم ب ،) ذوي االحتياجات اخلاصة(  فئةاًوأيض
  . م أحاسيسهم وكياهنم وفكرهمدهي ل ،فراد املجتمعأفهم مثل باقي 

 .، الشغل الشاغل للمجتمع السعودي ) قضايا املرأة(كذلك و
 يذكر. يف العمل ومانتج عنه من إضاعة لإلمانة ،  باملجتمع )قضية الفساد االداري(ًأيضا  و

ا يمس ً أو امتناعًارتكابه فعال، وخالل املوظف العام بواجبات وظيفته إ :أنه  )٢٠٠٩زين الدين،(
 . صفته كموظف عام

 ) .قضية الغش يف الوحدات السكنية( ْلتِّثُكذلك مو

٢-  ) Humanitarian social issues(:  
فئة من ضايا اختلفه من أثر عىل اإلنسان ، وكذلك يف قوم،  )احلروب(   متثلت يف موضوع 

 .د معاناهتم يف احلياة يجس؛ بت )العامل(املجتمع هم 

٣-    )Religious social issues( 
داثة والعوملة يف العقود األخرية  احلحيث إن؛   إليه الغربونظرة )اإلسالم(متثلت يف قضية 

  .  من التواصل والتقارباً مزيديان واحلضارات املختلفةتباع األدتطلب من أباتت 
 وقد  ،فاحلياة الدنيا تتخللها املشاكل والصعاب من كل نوع؛  )جتديد الصلة باهللا( اًوأيض

. وهو يف سجادته يسجد هللا تعاىل ، جتتمع عىل املؤمن فيحس بحاجته إىل مدد رباين وقوة عاضدة 
  . ده الفنان يف عملهّ جسوذلك ما
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فالدنيا كلها مل تظفر بكتاب ) ْهجر القرآن الكريم: (هناك موضوع يف غاية األمهية ؛ وهو و
ْأمجع للخري كله، وأهدى للتي هي أقوم، وأوىف بام يسعد اإلنسانية، من هذا القرآن املجيد، الذي قال  ُ

/  0  1  2  3  4  5  6    7  8  9  :  ;  ] : اهللا تعاىل فيه 

    >  =  <Z والسعادة يف دنياهم وأخراهمواألمان ، األمن ب للمسلمني ٌففيه ضامن .  ٩: اءاإلرس 
ّ إذا هم تلوه حق تالوته، وتفه؛ َّْ َ َهوا مجلّه، وتفقِه وآياتَموا سورَ ، ه، ووقفوا عند حدوده ِه وكلامتُ

ّوأمتروا بأوامره، وانتهوا بنواهيه، وختل ْ َ، وطبقوا مبادئه ومثل قوا بام رشعَ ُ ه عىل أنفسهم، َيمِه وقُ
 .وأهليهم، وجمتمعاهتم

٤-   )Socio-political issues(:   
أثريت املشاكل التي كتب عنها الكثري، و ومها من )احلرب و السالم(متثلت موضوعاهتا  يف 

  . ضعت بشأهنا أكثر النظريات عىل مدى تاريخ اإلنسانيةُ من اجلدل،  ووالكثريحوهلا 
 ، )٢٠١٣ مارس١٤(موسوعة ويكيبيديا احلرةالتي تذكر .  )قضية فلسطني(ل وتتمركز حو

-הישראלי הסכסוך(  :بالعربية  ) اإلرسائييل-الفلسطيني النزاع  (القضية الفلسطينية أو " :أهنا 

 اًبدء؛  فلسطنيواملشكلة اإلنسانية يف ، مصطلح يشار به إىل اخلالف السيايس والتارخيي  )פלסטיני
 اًوهي تعترب جزء. وحتى الوقت احلايل ، املؤمتر الصهيوين األولحني انعقد  )م١٨٩٧(من عام 
  الرشق األوسط، وما نتج عنه من أزمات وحروب يف منطقة الرصاع العريب اإلرسائييل من   ا جوهري

، واالستيطان  فلسطنيواهلجرة اليهودية إىل ، الصهيونية يرتبط هذا النزاع بشكل جذري بنشوءو. 
  .  " املنطقةأحداثفيها، ودور الدول العظمى يف 

 حداث باألني من الفناناً اهتامم ؛ٍة معارصٍة ابداعيٍلعامأ يف )قضية سوريا(دت ِّسُكذلك ج
هي و. ها َلْ فضّوبني،  عنها الرسول صىل اهللا عليه وسلم أخرب فسوريا هي األرض التي م ؛من حوهل

ٌنازف يف جسد ااآلن هي جرح  كام سيتضح ذلك . حال سوريا اآلن إنام هو أشبه بلعبة حرب و. ألمة ِ
 .يف الدراسة التحليلية

٥-  (Socio-economic issues)    
أحد معامل ، وأنه  االقتصادية عىل الدول اإلسالمية  الغربهيمنةإىل ) ت.عامر،د(ُ    تشري
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 ٍثل الدول النامية يف هذا العامل تعتمد بشكل أساس فالدول اإلسالمية والتي مت ؛هذا العرص احلديث
ما جعل الدول الغربية تفرض سيطرهتا  ووه، عىل املنتجات الغربية، وخاصة املنتجات الفكرية 

ج عىل الطرف الضعيف ِ واهليمنة ال تعنى فقط سيطرة الطرف األقوى املنت .وهيمنتها عليها
 .ويفرض رشوطه عليه ، جتعله يتدخل يف شئونه اخلاصة ؛ بل املستهلك

ىل لتي سيطرت عمن املسائل ا) Dominance of the economy(  مسألة هيمنة االقتصادو   
عرب لتعبري عنها ،  وإدراكه له وعيّ وتستحثالعديد من البرش تستدعى الفكر لدى الفنان التشكييل ،

 .  معرفيةاًحتمل آفاق، رؤية برصية فنية 

٦-    )Educational social issues: ( 
التي عاجلت  لعام بعض األوظهر ذلك يف )وهم األبناء( الفنان بفئة مهمة يف املجتمع ّاهتم

 هل: ذلك أن السؤال املطروح .  بالتكنولوجيا ة األبناءعالقوالقضايا الرتبوية : عىل وجه اخلصوص 
 توعية أبناؤنا بحاجة إىل! ؟أخالقية أم تعليمية ، أم  تثقيفية ، مأ عالقة أبنائنا بالتكنولوجيا ترفيهية ،

قدهم ْفُ، ومستوى حتصيلهم الدرايس ، وت  تؤثر بشكل سلبي عىل ذكائهمذه التكنلوجياوإرشاد ، فه
ن االستجابة الدائمة لرغبات الصغري تؤثر عىل إ : أساتذة علامء النفس يقول(القدرة اإلبداعية 
 .ّوينمي مواهبه  ويغذي عقله ، هما يفيد يف الوقت أن يستفيد االبن من  وجيب . )تكوين شخصيته

طفال مدة طويلة أمام األجهزة بقاء األأن  اًمؤخرأثبتت دراسات بريطانية : من الناحية الصحية و
 .دي ّعرف بتوتر األطراف الرتدُت، م بمتاعب صحية لكرتونية أصاهباإل

٧-     )Socio-cultural issues)  
 تغريات كثرية يف مجيع جوانب وظهور واكب الفنان التشكييل معطيات العرص احلديثة ،

 جلميع ،اخلري حتى تعم الفائدة ّ ؛ حيث استغله البعضص يف الكرتوينإل اجال وبخاصة يف املاحلياة ،
وبناء عىل ذلك جيب   . ي ورشخ اجتامعيَِرسُأعد ُ أدت إىل بيف أمور سلبيةالبعض اآلخر استغله و

  . ستخدام املفرط ملثل هذه التقنية ، واالجتامعية املرتتبة عىل اال توعية األفراد باآلثار الصحية
 جمموعة من طالب املاجستري يف " أن  صحيفة الرياض االلكرتونية يذكرنرشته مقال ويف

محلة إعالمية هتدف للتوعية باآلثار السلبية لالستخدام املفرط للهواتف أطلقت جامعة امللك سعود 



 

 
 

- ١٥١ -

 What'sواتس أب( استخدام برنامج مداومني عىل % ٨١فاتضح أن  . ّالذكية عىل العالقات األرسية

Up ( يستخدمون % ١٠عىل اهلواتف الذكية ألغراض الدردشة وتبادل املعلومات واألخبار، بينام
وحول . يستخدمون برامج خمتلفة أخرى %١٠ و،) Messengerاسنجروامل BlackBerryبالكبريي(

ت ّأكثر مواقع التواصل االجتامعي التي يتم استخدامها بشكل مستمر عىل اهلواتف الذكية، بين
يستخدمون % ١١ و،) Twitter"تويرت(يستخدمون موقع % ٧٩الدراسة أن 

يستخدمون  %٧ و،) Facebook"الفيسبوك(فقط يستخدمون % ٤و،  )YouTube"اليوتيوب(
            .       "مواقع أخرى خمتلفة

٨-     (Traditional social issues):  
املحافظة عليه تعترب مسئولية إن  لذا ف؛ه احلضاري  تراثمتثل تارخيية اً   إن لكل جمتمع جذور

، رؤية فنية يف كيفية املحافظة عىل الرتاث  الفنانتني املختارة يف وضع أعاملمتثلت وقد . اجلميع 
وإبراز مسامهات  لنرش الوعي بقيمة الرتاث ،؛  بني الطبقات االجتامعية قيمهوالعمل عىل ترسيخ 

 .األجداد واآلباء

٩-      (Educational social issues)   
العام رتفع البناء الفكري افكلام ،  يف البناء احلضاري لألمم التعليم هو الركيزة األساس   

حضارهتم وتقدمهم العلمي ، ويتضح من ذلك دور الفنان التشكييل ألبناء األمة ازدادت درجة 
؛ باعتباره مهية العلم والقرآءة أ عمله الفني املعرب عن ة من خاللالسعودي يف التعبري عن هذه القضي

 ، وزيادة فرصة العلم همُّ وتقدتهلإلسهام يف تنميالذي يعيش فيه ، ملجتمع إىل  يوجهها ً ورسالةاًخطاب
 . وخاصة عند املرأة

 
 ألبرز وأهم القضايا االجتامعية التي أثرت يف اًتناولت الباحثة يف ماسبق عرض.. وهكذا     

يف التعبري  وإبداعه ، ه الفنية التشكيلية املتنوعةأعاملالفنان التشكييل السعودي املعارص ، من خالل 
 ، الرموز استخدم فيه ،ا ً معارصً ا عىل إنتاجه عمال فنياًأثر، مما ترك عن مضمون وموضوع اجتامعي 

ألداة التي جتمع ااستخدامه  يفع ّنووقد  . فنية ومجالية ً ليحقق قياميف صياغته وتوظيفه ؛والوسائط 
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ٍ؛ يف حماولة جادة، والنعومة ، واخلشونة ، والثقل  بني الصالبة ، واخلفة بري عن  إلجياد مداخل للتعّ
  .قضايا متعددة يف املجتمع 

 . الفنية التشكيلية التي تدعم اإلطار النظري عاملما ييل سيتم عرض نامذج لأل ويف
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

۞     ۞  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

- ١٥٤ -

 

 
  العص ية القبلية

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  امل مسعود) ١(شكل 
   سم٧٠× ٧٠
  )Digital Art(فن رقمي 

  المعرض السعودي المعاصر
)٢٠١١(  

  Descriptive analysis :  
 اخلارجي يف املنتصف شكل دائري رصيح أشبه للكرة  voidشمل اللوحة شكل الفضاء    ت

األرضية ، و يتدىل عليها من األعىل إىل األسفل سجاد نسيجي تراثي، يظهر عليه بأنه ممزق يف بعض 
االجتاهات وغري مكتمل ، منقوش عليه زخارف نباتية وآدمية ، ثم يف أسفل السجاد يتدىل شكل 

 أصيل ،ويف مقدمة الصورة  رجل حايف القدمني يكاد أن ينكفئ عىل وجهه من كثرة خلنجر عريب
األمحال عليه والشكل العام أشبه هبودج اجلمل واملثبت بحبل من أربع اجتاهات ويف املنتصف جتمع 
هذه األربطة األربعة لتخرج باحلبل الرئييس وتوجد عقدة متدلية من احلبل الذي يمسك به الرجل ، 

 للحركة الدائرية ولثقل الكتلة،واملساحة األرضية مكونة اًحجر عثرة أمام قدمه مستجيب ودمع وج
من حبات الرمال الصفراء، وكأهنا ذهبية وخلف أرجله ذرات الرتاب مع القليل من هليب النار 
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ة املتطايرة ويف اجلانب األيرس من أسفل الصورة توجد أشباه للهيب النار املستعر، ومع جماورة فوه
اجلسم األكرب يف الصورة بغموض وظالم وقرهبا من السامء فوجدت ألوان قوس قزح يف أعالها 
ويف الفضاء حيلق شكل حليوان طائر وهو أشبه لصقر،مع وجود صقرين آخرين يف املؤخرة ذات 

 .حجم أصغر من احلجم األول 

  Formal analysis : 
القة بني عنارص العمل الفني وعالقة األشكال     يتضح من خالل الصورة رؤية الع

واأللوان فاستعارت الفنانة عنارص العمل من الواقع ، فنجد يف الغطاء املوجود عىل الشكل الكروي 
رؤية مجالية معربة، حيث التناسق والتوافق يف األلوان من اللون األمحر إىل البيج، وبني كافة عنارص 

 ذا درجة خمتلفة متثل أرضية لتلك املساحات اللونية التي شكل هبا العمل الفني، ووجود اللون البني
ًالفنان عنارصه،مما حيقق تفاعال  من أمامية وخلفية الشكل الكروي ليعطي إحساس ً متبادالاً ديناميكيُ

باحلركة والرسعة حتى يتحقق االنسجام ، فقد نجح هذا الدمج الرتكيبي واللوين ، فالصورة أكدت 
احلركة وامللمس ، بحيث تداخلت األلوان مع األرضية ، وهذا أدى إىل املزج بني لنا اإلحساس ب

املعنى ، والقيمة اجلاملية ، والقيمة االنفعالية ، والتعبريية للشكل لتوضح أمكانيه توظيف برامج 
 احلاسب التقنية يف تنقية العديد من اخلصائص اللونية املتنوعة والعديد من األساليب التي متكن من

 . الوصول إىل صيغ تعبرييه مجالية مستحدثه تضيف اإليقاع، واحلركة، والديناميكية للشكل الفني
 )Meaning( : 

     › ▪♠╠╘♂║ □♠╣║╤♂║ )Internal Analysis( 
      مناسبة العمل الفني لقضية اجتامعية كانت عىل مهام الفنانة مشاكل، ومهوم، ومتاعب 

الحظ شكل مجة تقع عىل عاتقها لدهيا  إحساس باملشكلة والتي عربت عنها من خالل العمل الفني فنُ
آدمي لرجل حيمل عىل عاتقه محل ثقيل يكاد أن يفيض بحياته وهو حيكي التعصبية يف املجتمع 
السعودي، بام أنه يرتدي لباس الغرتة والثوب امللتف واملشمر واملحزم به عىل خرصه، إلحساسه 

.. حياول امليش والتقدم إىل األمام بصعوبة ..ً ومبهامً وضخاماً جدً ثقيالاًشيئباحلمل الثقيل،فهو جيذب 
بالتايل حرق األحاسيس ..  مشتعلة، وهذا كناية عىل أن التعصب حيرق اًومع أثر خطواته ترى نار

املوجودة يف كل متعصب حرق جمتمعات كاملة، واملتأمل للحمل الثقيل الذي جيذبه الرجل وجدت 
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 بوجه وبتعصبه اً التي تدل عىل أشكال من التعصب  كالتعصب القبيل والعرقي، متخفيبعض الرموز
يعيق التقدم فهو هبذا احلمل الذي جيذبه إىل الوراء يمنعه من التقدم واالستمرار بأفق جديد عىل 
 ُأحزان ومتاعب ومهوم، قد محلتها الفنانة عىل عاتقها وحاولت أن تزهنا وحتافظ عليها وعدم السقوط
ُيف نواجتها، فحينام عربت بتلك الكتلة الكبرية احلجم التي تشبه الكره األرضية، عربت برباطه احلبل 
زمام األمور قد يكون بيده وحياول أن هيرول ويتابع احلفاظ عىل استقراره ، ليزن و يأخذ بزمام األمر 

 .ويمسك هبا بحبل ملنعها من السقوط والدخول يف مشاكل املجتمع
› ▪♠╠╘♂║ ║□╝╦╒╣♂ )External Analysis( 

    متيز العمل لدى الفنانة بالعمق يف الطرح ، ومعاجلتها لقضايا شائكة، التي تتعمد طرح 
واختيار مثل هذه املواضيع وتصويرها بطريقة جتعلها ترتسب يف نفوس مشاهدهيا،فربطت الفنانة 

 خالل عنارص العمل الفني املتمثلة العمل الفني السابق باحلياة االجتامعية التي تدور من حوهلا، من
ًيف اللوحة ،فنجد أن الفنانة قد تأثرت أيديولوجي ُ  بالكثري من العادات والتقاليد ، والتي )Ideology( اُ

ُمازالت سائدة يف جمتمعنا ، فاللوحة تعرب عن ما بداخلها وعربت عنها وعن تصورها للهموم، 
 أن تسقط ويف حال السقوط إما للهاوية التي عربت واألحزان ،واملتاعب بكرة أرضية ثقيلة، تكاد

عنها بلهب النار، وإما بالتكرس والتفتت ودوران الصقور حوهلا لإلنجاز عليها حال سقوطها ، 
 تعبريية للواقع االجتامعي، تظهر فيها ًاستطاعت الفنانة بذلك تتجاوز مجود اآللة مبتدعا أشكاال

أهداف البحث يف إبراز الدور الذي يؤديه الفنان يف معاجلة سامت ومالمح املعارصة ، وبذلك تتحقق 
 .بعض القضايا االجتامعية بمجتمعه
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)(  

  No Smoking ممنوع التدخ ن

  
 

  ناصر السالم ) ٢(شكل
  أحبار طبیعیة والوان غواش

٧٥/١٠٠  
  معرض عمود نور جدة

٢٠١٣  
  

  )Descriptive analysis( :  
ُ   يظهر التكوين العام يف هذا املنجز الفني ، جمموعة من الزخارف اإلسالمية والتي غطت  

سطح اللوحة بالتايل أكد الفنان عىل منتصف العمل كمركز له من خالل العبارة اخلطية التي كتبت 
 األزرق ممنوع التدخني باللون األسود ، واقترص التكوين عىل جمموعة األلوان اخلالصة والتي متثل يف

 . النييل وهو من األلوان الثانوية الفرعية، باإلضافة إىل األسود ، األصفر الفاتح ، واألمحر 
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  )Formal analysis( : 
  أهم مايميز العمل شدة إضاءة عنرص اللون األزرق كشفت يف طبيعته الفيزياقية عن قيم 

ب بني الشكل واملعنى ، وقد ربط الفنان بني مركز مجالية لشكل الزخرفة ، العمل يف توازن وتناس
العمل وباقي أجزاءه من خالل الزخرفة التي توافقت مع الكتابة اخلطية لعبارة ممنوع التدخني ليؤكد 

  .اً ومجالياًقيمة العمل فني
 )Meaning( : 

› ▪♠╠╘♂║ □♠╣║╤♂║ )Internal Analysis( : 
بقضية هامة التي أصبحت أزمة حقيقة البد من احلد   التعبري عن إحساس الفنان وشعوره 

 من الدور الذي يؤديه الفن يف اً منه يف معاجلة وطرح هذه القضية انطالقاًمنها ومواجهتها إسهام
 ذلك اًاملجتمع ليستهدف مدى خطورة هذه القضية للتعبريعن موضوع اجتامعي قضية التدخني معرب

 اًه بتلك القضية وأمهيتها ؛ لتصبح نتاجات الفنان أكثر إبداع مناً إحساس"ممنوع التدخني"بعمل فني 
 أن يظهر الفنان التنبيه واحلد من هذه ً ، إىل جانب معاجلته لفكره املرتبط باملجتمع ، حماوالًومجاال

 . باحلدث الذي يريد الفنان أن يعرب عنه اًالظاهرة السيئة ، فيصبح العمل مرتبط
› ▪♠╠╘♂║ □╝╦╒╣♂║ )External Analysis( :  

 خصائص الفن اً    متثل العمل يف موضوع وقضية اجتامعية هلا صلة مبارشة باملجتمع، موظف
 منه للتذكري بموقف اإلسالم من اًاإلسالمي من جتريد وتوظيف مجاليات الزخرفة اإلسالمية إسهام
يف املجتمع ،  معاجلة قضية مهمة ًتلك القضية وحتريمها ، عرب بذلك بأسلوب أكثر واقعية حماوال

.... اهتم الفنان املسلم بفنون الزخرفة النباتية، واهلندسية، والكتابية ) ٢٠١٢آل وادي،(ويوضح
وامتازت بكوهنا فنون تأملية فالوحدات الزخرفية تعد سلسلة مرتابطة حمكمة تدعم حلقاهتا بعضها 

 الضوء عىل أمهية ومن هذا املنطلق تلقي الدراسة )٢٧ص.(اآلخر لتحق فكرة جوهرية للحقيقة 
التواصل االجتامعي بني الفنان وجمتمعه ملشاركة مجيع فئات املجتمع وتوعيته من خالل دور الفن 

 .باملجتمع 
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 دمــار
        

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عبد الرحمن السلیمي)٣(كل ش
   سم٦٠× ٧٠

  الوان اكریلك
٢٠١٢  

 )  Descriptive analysis( :  

      يف العمل الفني السابق رسم جلمجمة رأس إنسان يف املنتصف تظهر مالمح إنسانية 
جمردة، وما بقي منه سوى عظام اجلمجمة وهبا أسنان ضعيفة وهزيلة واللثة التي حتمي تلك األسنان 

وهو اللون تتطاير مع الدخان، دخان رمز له باللون األمحر ،ويف خلف اجلمجمة لون الدخان املتطاير
ٌقدر " ويوضحها قاموس املعاين االلكرتوين بأهنا )cigarette(األزرق ، ويف منتهى الفم السيجارة 

َّمن التبغ املفري يلف يف ورقة رقيقة ليدخن َ ُ ُ َّ ِ ْ  والتي يف هنايتها الدخان املحرتق للتبغ، وبعده دخان "َ
سفيل من اجلانب األيمن عبارة عن بقية خارج من داخل الفم رمز له باللون األسود،  ويف املنتصف ال

 . اجلسد املتهالك من التدخني 
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  )Formal analysis( : 
    تضمنت اللوحة عىل العديد من املساحات اللونية، فاملتأمل يف أجزاء اللوحة جيد أن 

ية يف العمل ذات قيم  للوحة ، وشكلت سمة األلوان الباردة السمة الطاغاً خيالياًالفنان قد أوجد بعد
اللون األزرق من الغامق إىل الفاتح ،والقيم اللونية للون البنفسج الذي شكل اجلمجمة،اما االمحر 
الذي ينتمي إىل جمموعة االلوان احلارة والذي اعطى الشكل الدموي،واالسود الذي ينتمي إىل 

 التدرجات أحداثن والقدرة عىل ُُحيقق بذلك التأثري اجلاميل لقوه اللوجمموعة االلوان املحايدة 
 ، فاختيار الفنان هلذه االلوان لتعبري عام يريده،فعرب يف وسط العمل بجمجمة إنسان خاوية اللونية

ُبدون حلم وال جلد، ذات شكل متهالك وتتخلله الرشوخ الكبرية بام توحي بالتناغم واالنسجام 
دخن ليتوافق مع جسم متناثر ومتآكل بسبب للتعبري للعمل الفني ، وخوف أمامه ينتظر إللتهام امل

ُالتدخني، ودمج من اللون األمحر باللون األسود ليوجد عالقة تبادلية يف الشكل واللون مما حيدث 
 بني أجزاء اللوحة وهي النقطة التي يصل إليها املدخن، وخلف اجلمجمة أوجد الفنان اً لونياًانسجام

 . ية للعملشفافية يف اللون لتثري القيمة التعبري
 )Meaning( :  

› ▪♠╠╘♂║ □♠╣║╤♂║ )Internal Analysis( :  
     مما الشك فيه أن التدخني له أرضار عديدة عىل اإلنسان فهو كالشبح ،وكام االخطبوط 
يقتل اإلنسان ببطئ فالتدخني كذلك إما أن يمرض املدخن ،وإما أن يقتله، وإما أن يفلسه ،وإما 

مدقع يذهب باإلنسان إىل اهلاوية ،واخلراب ،والتعاسة ،ودمار للنفس البرشية جيعله بوابة إلدمان 
الذي رمز له باللون األمحر، ويف هذا العمل الفني يعرب الفنان عام خلفه التدخني من ارضار بالصحة 
،ووظف الفنان هذه العنارص دون إضافة أي خامات عليها حتى تكون أكثر واقعية ومعربة  لدى 

 . املتلقي 
› ▪♠╠╘♂║ □╝╦╒╣♂║    )External Analysis( :                                                       

     املوضوع اجتامعي عرب فيه الفنان عن أحد القضايا املهمة التي انترشت بني افراد املجتمع ،
ري من احلرائق باإلضافة إىل كون التدخني حمرم رشعا، ومهلك للصحة، وملوث للبيئة، وسبب لكث

ُومرض باالقتصاد العام، وغري مقبول اجتامعيا،ومما الشك فيه أن حب األفراد ملجتمعهم هو أحد  ّ
 والفنان أحد افراد هذا املجتمع، وهذا يدل عىل ماتوصل إليه الفنان من الدوافع لتحقيق األهداف،
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 اهداف الدراسة ،وهذا املسامهة يف التعبري عن قضايا جمتمعه،وهو مايسعى إليه البحث لتحقيق
حيث قال أنه ترتبط الفنون التشكيلية باملجتمع ، وهي نشاط إنساين ) ١٩٩٧البيطار،(ماأشار اليه 

 صادقة اًتقوم به فئة معينة من املجتمع ،هم الفنانون الذين يتفاعلون مع جمتمعهم ، لينقلوا صور
ل يف اخراجه النهائي مضامني  فأعطى العم)٩ص.(تعكس حالة احلياة واملجتمع الذي يعيش فيه 

واجتاهات نقدية متعددة من الناحية االجتامعية ، فالرؤية البعيدة يف الفن التشكييل والعمل السابق 
حتكي معاناة املدخن، وعدم إبصاره لنتيجة تدخينه وموته وتدين احساسياته بأمهيته وكيانه يف احلياة ، 

 مهومه ليؤكد هبذا العمل بحث الفنان وتعبريه عن فيدمر بذلك نفسه بنفسه ، هكذا يرتجم الفنان
 .احساس الفنان بأفراد جمتمعه 
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)(  
  سيـج

    

 

 

 

  اشجان السلیماني) ٤(شكل
  سم١٨٢/١٨٢
  )(Art collectionفن التجمیع

  معرض نشارككم
) ٢٠١٢(  

  

 ) (Descriptive analysis :  

 اهلنديس الرصيح ، فالعنارص يف املنتصف تشتمل عىل دائرة باللون    العمل حيمل الشكل
األمحر ازدواجية اخلط يف املنتصف وهي عبارة عن مركز العمل وبدأت يف تشكيل زخريف بمفكات 
 حديدية عبارة عن مثلثات متقاطعة ومتداخلة مع بعضها يف حلقة دائرية مكونة من مفكات حديدية

ُّرتوين املفكويوضح قاموس املعاين االلك َ ِ)Screwdriver)  :  ُهو أداة تدار هبا املسامري اللولبية لكي ُ ُ ُ
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ّتثبت أو تفك  َ َُّ َُ َ َّمفكات: واجلمع . َّ َ ُ،وظفت شكل سدايس، ورباعي، ومثلث، ومعني وغريها ذات  ِ
 ويف داخل كل عنرص من هذه العنارص احلديدية يوجد أداة للقص وهى silver)(اللون الفيض 

 بأيادي محراء ،ويف أركان اللوحة األربعة نجمة أو شكل دائري باللون الفيض (snips)املقص 
 ذات فتحات صغرية، وكل مفك من املفكات )metal lath(واخللفية عبارة عن شبك معدين 

 . متامسك مع اآلخر من اجلهتني ومرتابط معه  

  Formal analysis)( :  
د تكوين متداخل ومرتاكب حيتوي عىل تراكيب هندسية      إن املتأمل للعمل جي

(Geometric Constructions) اوحت للمتلقي أشكال هندسية من الدوائر ،واملستطيالت 
،واملربعات وظفتها الفنانة كمجموعة مرتاكبة يف حيز هنديس مربع ؛ لتوحي تلك العنارص شكل 

 رؤية مجالية مكونة من إيقاعات متكررة الزخارف اإلسالمية اهلندسية وبذلك يتضح لدى املتلقي
لبعض األشكال اهلندسية  املصنعة من خامة احلديد، فالفنانة وجهت ذهن املتلقي إلعادة توظيف 
مثل هذه املستهلكات من البيئة هذا ما جيعل املتلقي  يالحظ أن اخلامات املستهلكة يف البيئة يمكن 

 اللوحة التشكيلية بأسلوب التجميع ، بحيث تكتسب تشكيلها فنيا ؛ لتؤدي إىل تكوين مفردات عىل
هذه اخلامات قيمة فنية مجالية رائعة ومتكاملة ، وبذلك تتضح رؤية العالقة بني حمتويات العمل 
الفني وعالقة األشكال واأللوان املوجودة يف العمل الفني ، أساس هنديس منظم حولته الفنانة إىل 

احد أعطى إيقاع مجيل للعمل، ذات أشكال هندسية متشابكة  وحدات زخرفية فالتكرار للعنرص الو
 اًفيام بينها والتي شكلت وحدة زخرفية رائعة من الدائرة يف املنتصف ،أدت املفكات احلديدية دور

 للعمل يف تشكيالت ثالثية ،ورباعية ، ومخاسية ،ونجد أن الدائرة يف مركز العمل الفني ولوهنا اًبارز
َحركة غري ساكنة ، وهي مزدوجة اخلط دليل عىل الرتابط، واالزدواجية، األمحر شكلت بنية مت

ُوالتكافل ثم تأيت دائرة املفكات واألشكال التي ميزت العمل الفني من مربع ،ومثلث، ومعني 
 ومجيعها متكاتفة مع بعضها البعض، ،وظفت التكرار املعدين لنسج )silver(باللون الفيض 

 . ، حتقق التوازن يف استقرار وثبات العمل من خالل تكرار العنارص الزخارف برؤية برصية عالية
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 )Meaning( :  
› ▪♠╠╘♂║ □♠╣║╤♂║  )Internal Analysis( :  

    وهو مناسبة العمل الفني لقضية اجتامعية كانت عىل مهام الفنانة وهي التعاون ، والرتابط 
أن يكون بني أفراد املجتمع ، فاملفك يلتقي األرسي واملجتمعي، والتكافل االجتامعي الذي جيب 

باآلخر من الطرفني ويرتابط معه واملقصات داخل كل عنرص من العنارص أوحت بأن الدور الذي 
 عىل املفك احلديدي ألنه خاص بخامة الورق وال يستطيع أن يقص حديد ًيؤديه املقص ال يؤثر أوال

ُوالبد أن يتامسك أفراده ؛ ليمثل ضغوط احلياة ألن املفكان مصنوعة من احلديد أو من معدن صلب 
وحتمل صعاهبا ومواجهتها مع بعضهم البعض ،وأنه يف حال إمتام هذا التكافل االجتامعي الذي 
عربت عنه الفنانة باملقص وبأياديه امللونة باللون األمحر والتي تعرب به الوقوف وعدم املقدرة عىل 

ئق باملقص جتد أن املقص الذي وظفته الفنانة يف العمل هو العمل أو التخطي ، مثل الصعاب والعوا
املقص الصغري اخلاص بالورق ،ومكونات الشكل املنتظمة من املعدن فال يستطيع مقص الورق أن 

 يؤثر يف هذا الرتابط القوي املتني من املعدن، 
› ▪♠╠╘♂║ □╝╦╒╣♂║ )External Analysis( :  

برموز بسيطة باحلياة االجتامعية التي حتيط من حوهلا    ربطت الفنانة العمل الفني السابق 
، فهي أوجبت عىل املجتمع، واألرسة، واألفراد أن بعيدة عن التكلف والرتف متسمة بالبساطة 

يتكاتفوا ويتكافلوا مع بعضهم البعض ؛ لتحمل مشاق ومتاعب احلياة واملتذوق للعمل الفني 
املجتمع بعضه البعض وكل يقف بجانب اآلخر، يستشعر تكاتف األفراد بعضها لبعض، ويساعد 

حتى يرتقي املجتمع وينهض هبذا التكاتف والتكافل واملتأمل إىل الواقع الذي يعيشه الفنان العريب يف 
العرص احلايل نجد مدى االستفادة من مفردات الفن اإلسالمي ووحداته الزخرفية يف صياغة فن 

باحثة عن العمق الوجداين  بني األصالة واملعارصة جديد معارص ،مجعت الفنانة من خالل عملها
،أرادت الفنانة بأن توصل الذي متيز به الفن االسالمي جمسد تلك الرموز الفنية وما توارثته االجيال 

بامهية التكافل االجتامعي ومدى حاجة املجتمع إليه ،وتنشئة األبناء التنشئة السليمة فمن أهم مطالبه 
 .  عية يف املجتمع لتؤدي بالتايل إىل الدور العالجي للقضاء عىل مشكالت املجتمعمبدأ العدالة االجتام
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)(  
 قضايا

        
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  محمد حیدر) ٥(شكل 
  ) قاعدة خشب- اسالك حدید-ملفات(خامات مختلفة 

  )installation(التركیب في الفراغ 
  االمعرض االول لفن المیدی

)٢٠١١(  

   )Descriptive analysis( :  

 ،وهي عبارة عن Visible visual   يتكون املنجز الفني السابق من عنارص مرئية وبرصية 
تسري وتتشابك  Metal wire قاعدة من اخلشب يرتكز عليها العمل ،مثبت عليها أسالك معدنية

 acuteجد منها ما هو قائم وما هو ذو زواية حادةبتقاطعات خطية ، لتحرص بينها فراغات نافذة ويو

angle  وبعضها زاوية منفرجة ،obtuse angle  سواء مع السقف أو مع األرضية والعمل معلق من
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 منها ما هو اً ذات لون رمادي ، وأيضFiles ُالسقف ، ومثبت عىل كل سلك من األسالك ملفات
ُساحة من اخلشب وثبت عليه بعض األضواء مغلق وما هو مفتوح ، واجلدار اخلارجي هلذه امل

 ومنها ما هو أبيض Gray واإلنارة التي تنري املساحة ، وتعددت الوان األسالك منها ما هو رمادي
White  وبعض امللفات يوجد عىل كعبها ملصقات ورقية التي تستخدم لكتابة عنوان امللف عليها ،. 

  )Formal analysis( :  
  من املنجز الفني السابق يتبني أن التكوين الشكيل للعمل بالغ الرصامة  ، سواء كانت        

قضايا أو مشكالت فكلها ملفات حتتوي أوراق قضايا اجتامعية أو أي نوع منها ،فجميعها حتفظ يف 
  األسالك املعلق عليها امللفات من األسفل إىل األعىل أو من األعىل إىل األسفلاًملفات ، وأيض

حسب رؤيته احلقيقية فيظهر الفنان أكرب ملف يف الصورة باللون األسود ويف املقدمه ليعرب عن الرؤية 
السوداوية يف تنظيم العمل اإلداري،حيث وزع الفنان العنارص واخلامات يف تناسق وجتانس بحيث 

 . يتفاعل كل جزء منها مع اآلخر؛ للرتكيب الداخيل ليكسب العمل مجاليات يف الشكل 
 )Meaning( :  

› ▪♠╠╘♂║ □♠╣║╤♂║ )Internal Analysis( : 
أن القضايا عبئ يأرق االنسان منذ االزل سواء "مقابلة شخصية ) م٢٠١١حيدر،(      يذكر

كان عىل املستوى الشخيص او العاملي وتستمر هذه القضايا حسب اقتضاء املصالح اما كقضايا 
 ابا االنسان إال أن جيعل حياته معقدة متتلئ بالقضايا التي معلقة، او جممدة، او تظل عائمة، ولقد

تنغص عليه راحة البال وهنئ العيش واالحساس باالمان لذلك هو املتهم االول وانا مانؤكد عليه 
يف رسالتنا ان االنسان هو القضية الرئيسية والنه املتاثر االول من تلك اجلرائم التي ارتكبها يف حق 

 "قر واالوبئة والتلوث وغريها يف كل انحاء العامل فهو املدعي واملعي عليهنفسه كاحلروب والف
 عامل،فالفنان عرب يف عمله بجميع تلك القضايا التي أشار اليها من خالل عمله الفني ، وتداخل األ

يف بعض ،وال يستطيع العمل بمفرده وال يستطيع أن ينتج ما هو مطلوب منه، فالتكوين لشكل 
املفتوح ومنها املغلق، منها املعاكس لألخر ،ومنها املتجانس معه ،ولكن يف النهاية دون امللفات منها 

جدوى حيث التبعثر يف العمل اإلداري وعدم االهتامم به وتنظيمه وترتيبه مايسمى بالفساد اإلداري 
 من ، وتعاكس األسالك املعلقة عليها امللفات وتشابكها مع بعضها لعدم تنظيمها ،فاملعنى الفني



 

 
 

- ١٦٧ -

العمل السابق هو تشبيه امللفات وتداخلها وعكس االجتاه وعدم الرتتيب والتنظيم هلا بالعمل 
اإلداري داخل حيز العمل ومقدار اإلمهال والفوىض التي جتدها عند املوظف الذي يتعامل مع تلك 

 . امللفات 
› ▪♠╠╘♂║ □╝╦╒╣♂║  External Analysis)( : 

ن اجتامعي ذو عالقة تبادلية تنبع من الفنان واحلياة    موضوع املنجز الفني ذات مضمو
اليومية ، وحيوهلا إىل شكل فني قضية الفساد اإلداري بالعمل وماينتج عنه من ضياع حقوق األفراد، 
فيصف العمل اإلداري بأنه غري جمدي، وغري منتظم حيث ملفات معلقة عىل أرفف، وأخرى 

ني هذه امللفات إلنجاز عمل ما فتجد نفسك ال تستطيع مفتوحة، وثالثة مقفولة وإذا وجدت نفسك ب
القيام به حيث ال تنظيم وال منظم ،فالفنان تعايش مع بيئته الطبيعية التي حاول أن يربز منها هذا 

لذلك عرب . العمل الفني ، فالفن وليد البيئة املحيطة بالفنان، وهو إنعكاس ألفكاره السائدة عليه 
ني بام يتناسب مع جماورة البيئة العملية التي حتيط به ، ، من جهته يؤكد الفنان يف هذا العمل الف

 لقوانينه، ويؤكد اً بالظروف اإلجتامعية ويتطور وفقً أن وجود الفن يرتبط دائام")م١٩٩٧عطية ،(
التاريخ اإلجتامعي للفن أن األشكال الفنية ال تنشأ عن وعي فردي فقط ، وإنام هى أيضا تعبري عن 

وتضيف الباحثة إن أي عمل تشكييل إنام يوصل خطاب ) ١٣ص"(،دها املجتمع جتاه العامل نظرة حيد
ورسالة بني الفنان وجمتمعه، فهى رسالة من فنان عرف كيف يوظف فنه خلدمة جمتمعه ، بالتايل حتقق 

 . ما يصل إليه البحث من تعايش وتأثر الفنان بواقع جمتمعه
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)(  
  انكســار

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خالد االمیر) ٦(شكل 
  )installation( التركیب في الفراغ
  ورق صحف/كرات بالستیك 
  بجدة ) ٢(إصدار نادر 

٢٠١٢  

  )Descriptive analysis( :  

  العمل أشبه بمنحوتة لرجل راكع حيني رأسه عىل ركبته يف حالة تفكري أو غم، استلهم 
الفنان فكرة تنفيذ العمل من كرات تنس الطاولة املغلفة بورق الصحف ، واملتدلية من السقف من 

 .خالل خيوط دقيقة يعتمد طوهلا عىل تكوين اجلسد من الرأس إىل الذراع والساق واجلذع 
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  )Formal analysis( : 
رتفع عنها، مما جعل الفراغ جزء من ُ  إن املتأمل يف العمل جيد أنه ال يالمس األرض، وإنام ي

العمل، مثبت عىل قاعدة مربعة الشكل من األعىل، أثار العمل انفعاالت وجدانية ومجالية ختاطب 
املتلقي من خالل العبارات ،فكل كورة حتمل كلامت أو مايستقبله اإلنسان من مؤثرات ونحن 

 ليقدم لغة تشكيلية جديدة ، مما أثار كأشخاص نؤثر ونتأثر باملحيط من حولنا ،ارتقى العمل الفني
العمل دهشة لدى املتلقي ليكشف دالالت تعبريية إنسانية ،أوجد الفنان عالقة تبادلية بني الظل 
ُوالنور ،فاستفاد من الفراغ يف األرضية ليوجد عالقة ويظهر الشكل مىل وكأنه بناء يعلو نحو األعىل  ُ ُ

 وموقف تعبريي ،هناك حالة تكامل واتزان يف الشكل ُيف اجتاه سري العمل،يمثل هيئة إنسانية
ُوالقاعدة يف السقف املثبت عليها لرؤية العمل من مجيع اجلهات ليحقق الشعور باحلركة املستمرة، مما 
ساهم يف انتشار الضوء فالفنان أراد أن ينقل للمتلقي الشكل املجسم املتعارف عليه إىل لغة برصية 

  .مليئة باجلامليات الشكلية

) Meaning( : 
› ▪♠╠╘♂║ □♠╣║╤♂║  )Internal Analysis( : 

رمز لنا العمل معامل الشكل اآلدمي كرمز للعالقة بني اإلنسان واملجتمع من حوله ،    
من حو  ومايبث يف احلياة اليومية وتأثره هبا من مجيع النواحي ،سواء باألفعال أو العبارت املحبطة 

 ليتفاعل introversionللهيئة اإلنسانية اآلدمية وهى يف حالة حزن وانطواءرؤية تعبريية  حديثة ،
املتلقي معها مما حيقق انسجاما وتفاعال وجدانيا مع مضمون العمل االجتامعي، فالفنان أبدع يف 
إيصال ذلك املعنى بتعامله مع اخلامة مما أضاف  للمشهد البرصي قيم مجاليه عاليه، ليصبح العمل 

 . من قبل املتلقي من مجيع الزوايا اًشالفني معاي
› ▪♠╠╘♂║ □╝╦╒╣♂║ )External Analysis( : 

    يف هذا املنجز الفني ومن خالل الرتكيز عىل التكوين يف تنفيذ الدوائر املتداخلة واملتكررة، 
 من املعارصة ،له خصائص فريدة يتميز هبا ،وهيدف الفنان من هذا العمل اً متميزاًيضيف بذلك نوع

أكد مارسيل يف ) م٢٠٠٩باك،جرير،(ن يعكس رؤية جديدة للفن توضح مفهوم املعارصة ، يذكر أ
أن اختيار عنارص العمل الفني هو الذي يكون العمل املبتكر ليؤكد .... أول عمل له العجلة اهلوائية 

  )٣٠٥ص.(أمهية الفكرة املتضمنة وهو مايسمى اآلن بالفن املعارص 
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، اً ومبتكراً جديدً شكالاً هذا العمل  أن يتجاوز اجلمود، مبتدعوهكذا استطاع الفنان يف
 للعقل، إلنتاج أعاملتظهر فيه سامت ومالمح املعارصة  ،يف توظيفه هلذا العمل إثارة للفكر، و

أشكال فنية مغايرة فاهتم الفنان باملضمون املعرب واالنفعال الوجداين الذي يؤكد عىل دور الفنان 
 .مع من حوله فتتحقق بذلك األهداف التي تسعى لبناء هذا البحث ومشاركته مع املجت
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)(  
  ال  يــن

  
  عبد الرحمن السلیمي) ٧(شكل

  )(Art collectionالفن التجمیعي
١٠٠/٨٠  

  الوان اكریلك/شبك معدني الوان /اسالك نحاس 
  سوق عكاظ الثقافي

٢٠١٣  
  

  )Descriptive analysis(  

 تصويرية تشكيلية تتمثل يف تصوير شكل اليد يف  formation  العمل عبارة عن صياغة
اجلزء األوسط من العمل ، ويف اجلزء العلوي من يسار العمل مساحة فارغة قد غطت بالشبك 

ت املعدين ،ويف اجلزء األسفل من العمل عجلة كجزء من كريس متحرك اخلاص بذوي االحتياجا
 .اخلاصة ويف داخل خطوط العجل أسالك نحاسية 
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  )Formal analysis( : 
   اخلطوط تبدو متجاورة ومنترشة عىل كل سطح اللوحة ، ومعاجلة لونية حديثة خللق توازن 
يف اللوحة من حيث تركيب االلوان وتوظيف اللون النحايس عليهانتج تناسق وتضاد من حيث 

برودته، ورضبات الفرشاة القوية ذات اخلطوط احلادة،  فاملساحات اللونية يف العمل حرارة اللون و
 إنسانية معارصة ، ليجذب عني ً حتمل قياماًهلا قيمة ضوئية واحدة لتكسب اللوحة الثراء ،أوجد رموز

املشاهد نحو العنرص األسايس اليد، وتأكيد فكرته لتجسد احلالة احلقيقية لذوي االحتياجات 
 .اصة ، فهى رموز أراد الفنان أن يعرب هبا عىل مضمون وموضوع عمله الفني اخل

 Meaning)( :  
› ▪♠╠╘♂║ □♠╣║╤♂║ Internal Analysis)( : 

ُمفهوم العمل يكمن يف حماولة فهم الفنان يف االهتامم بفئة معينة من املجتمع هم ذوي 
ية، فالسجني كام عرب عنه يف اللوحة هو  فكرة العمل من قصيدة شعرًاالحتياجات اخلاصة مستلهام

سجني هذا الكريس املتحرك وما يعانيه من أفراد جمتمعه وليس من إعاقته، فهو معزول عن جمتمعه 
يف ذاته سجني هلذا الكريس املتحرك؛ ليضفي عىل العمل صبغة شاعرية ختدم املضمون األديب 

الل الصورة ،التي تأخذها يقول روبرت فروست إنه من خ )٢٠١١بعيل ،(للعمل،ويضيف 
القصيدة،يستطيع الشاعر أن يصل إىل انطباع موحد واحد مبارش ،عن طريق وسائل وثيقة الصلة 

الروائي أمهية أن يكون الشكل يف / بالوسائل التي يستخدمها الرسام، وكذلك أكد توماس هاردي 
التشكيلية الرائعة وبالطريقة التي  الفنية عاملالرواية مجيال بدرجة ال تقل عن اجلامل املوجود يف األ

تلك الفئة  فالفنان يف هذا العمل عرب عن قصيدة شعرية حتدثت عن )٣٤٠ص(. متنع العقل متعة فائتة 
ُليجسد أحاسيسه برؤية فنية  نحو هذه  القضية املهمة يف املجتمع والتي لطاملا عانت وواجهت 

 .  صعوبات يف حياهتم 
› ▪♠╠╘♂║ □╝╦╒╣♂║ )External Analysis( :  

 أن يعالج مشكلة  تصل إىل املتلقي من خالل ً  أبرز الفنان االجتاه املعارص يف الفن حماوال
نتاجه الفني لفئة مهمة يف املجتمع ، لتصبح التجربة التي يصورها الفنان يف عمله متعايش مع احلياة 

جلاهزة من أسالك من حوله،مما يتضح بذلك أسلوب الفنان التجميعي حيث مجع بني اخلامات ا
وشبك معدين إىل جانب الوان األكريلك النحاسية؛ ليؤكد بحث الفنان وتعبريه عن عالقة الفن 
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 مع تلك الفئة من املجتمع ؛لتعزيز ثقتهم بأنفسهم يف جمتمعاهتم ، ومنحهم الفرصة اًباملجتمع متعاطف
 .للتميز واإلنتشار
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)(  
 يلأنا لغة برا

   

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مرضي عبد العزیز) ٨(شكل 
  متر١×٥

  )Conceptual art(فن مفاھیمي 
  بجدة٢مجموعة الفن المعاصر سدرة 

٢٠١٣  

  Descriptive analysis)( :  

    يتكون العمل من عدد من الشكل اهلنديس الدائري وظف الفنان يف هذا العمل اخلامة 
 وهى أشكال دائرية مصنوعة من خامة األملنيوم حيث تم توزيع العنارص يف ترتيب اجلاهزة الصنع،

منتظم يف العدد متثل يف سبعة من الصفوف ، ومتساوي يف املساحة ، ومتكامل معا من البداية إىل 
اللون  وظف يف   النهاية ، حيث وظف الفنان مجيعها بمجموعة لونية واحدة األبيض، فيام بعد

 .ا ملا يريد أن يرمز له اللون األصفر حيث اختذت أجزاء من الدوائر باللون األصفراألصفر هذ

 ) Formal analysis( : 
ًحالة من التوازن، والتناسب والتجانس للشكل العام للعمل معربة بحالة من االرتياح 

نقاء بمالمس سطحية البرصي وفق منظومة لونية، متثل اللون األبيض يف العمل والذي يرمز بال
ناعمة ، وعدد من الدوائر باللون األصفر مستفيدا بدالالهتا  الرمزية خلدمة مضمون العمل الفني 
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والتي أوجدت تناغم بني املساحات، وقد حتقق االتزان قي العمل من خالل توزيع العنارص املنتظم 
 متتابعها املنتظم داخل العمل ؛  املفردة التشكيلية يفrepetition تكرار نشأ من rhythm    اإليقاع

وبذلك حيمل الفنان يف عمله عالقة تبادليه مع املجتمع وخاصة مع فئة معينة منه وهى املكفوفني 
blind والتي حيوهلا إىل شكل فني تتكامل أجزاءه، وعنارصه ،وتتوافق ليكتسب العمل فرادة متميزة 

انت جزءا من عمل فني ظهرت مجالياته من ،وتكسبه مجاليات إنشائية خاصة، وكل هذه العنارص ك
خالل ترتيب وتنظيم درجات هذه العنارص يف العمل ، حماولة إلجياد لغة جديدة يف جتاور تلك 

 .العنارص مع بعضها للبعض 
 )Meaning( :  

› ▪♠╠╘♂║ □♠╣║╤♂║) Internal Analysis( :  
مع وهم فئة املكفوفني ، فتوظيف يعرب العمل عن مدى اهتامم الفنان برشحية معينة من املجت

الفنان للخامات واألدوات والتكنولوجيا احلديثة حولت العمل إىل مفهوم بدل من كونه عمل فني 
مادي، وتوظيف  التقنيات احلديثة يرتتب عليه إنتاج تشكيالت فنية قائمة عىل الفهم واالستيعاب ، 

 يرتبط فيها الشكل باخلامة ، وبذلك يوظف باإلضافة إىل القدرة عىل إجياد عالقات مجاليه معارصة
الفنان أبسط الطرق للوصول إىل أفضل النتائج بحيث حيدد أهدافه بناء عىل القدرات الفعلية لفئة 
ذوي االحتياجات اخلاصة واحتياجاهتم املختلفة، لتنمية قدراهتم العقلية، والشخصية، والتوافق 

 .االجتامعي
› ▪♠╠╘♂║ □╝╦╒╣♂║ (Descriptive analysis) :  

يؤكد لنا العمل بحث الفنان وتأثره بمن حوله وعالقة الفن التشكييل واهتاممه بذوي 
االحتياجات اخلاصة؛ليخاطب هبذا العمل أعمى البصرية وما تسمى بلغة املكفوفني، أكدها بالشكل 

 ، والتعرف الذي قام الفنان بتنظيم عنارصه ليحدث عالقة تأملية وجدانية بني العمل الفني واملتلقي
عىل خامات حديثه تدخل عنرص املعارصة والتجديد ، مما تؤدي إىل كرس القيود التي تفرضها املفاهيم 

 بالبيئة التي يعيش فيها اًالفنية القديمة ، فالفن لغة تواصل يمكن من خالله أن يعرب به الفرد متأثر
تي يعيش فيها الكفيف بأنواع أنه جيب إثراء البيئة ال) م٢٠٠٨صميالن،(،وهذا ما أكدته دراسة 

ال سيام اللمسية منها لتنميتها ؛ وذلك بأن نوفر للكفيف العديد من  , خمتلفة من املثريات احلسية
واملهارات  , والتجريب، باملحاولة ، بحيث تشبع حاجاته من مجيع النواحي ، األنشطة املناسبة له 
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والبيئة املحيطة به ، اعد هذا عىل فهمه للمعرفة فيس، والتدريب احليس اللميس ، واحلركة ، املتنوعة 
 من - قدر اإلمكان -والتمييز بينها ، كذلك تشجيع الكفيف عىل استطالع املثريات التي حوله .

 .هندسية  ثم ربط تلك األشكال بام حييط به ، عضوية ، أشكال وهيئات متنوعة 
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)(  
  شـغ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  محمد الغامدي) ٩(شكل
  )(Art collection فن تجمیعي

   (Edge of arabia(بمعرض  افة اجلز رة العرية
٢٠١٢  

  Descriptive analysis :  

  وظف الفنان يف العمل جمموعة من اخلامات املصنعة املستهلكة من البيئة عىل سطح اللوحة 
 عىل نفايات البيئة من  األجهزة الكهربائية اًاسعبارة عن خامات متنوعة وعديدة تعتمد أس

االسالك ، الشبك املعدين ، بقايا اخلشب، اجهزة التحكم عن بعد التالفة : وااللكرتونية مثل
 .،قطع احلديد ، ساعة تالفة ، حبال ، قطع معدنية، خيش "الريموت كنرتول"

  Formal analysis :  
ات تبادلية مجالية متنوعة يتحقق فيها نظام داخيل حيكم أجزاء تم صياغة العنارص يف عالق

العمل وكلياته ، ليجمع بينها الفنان يف صيغ خمتلفة يظهر فيها التجميع ، توازن يف العنارص التشكيلية 
ُيف اللوحة ؛ لتكمن القيمة اجلاملية التلقائية عند الفنان ، هناك توافق للمظهر الشكيل مع املعنى 

 .لعمل ، تناسق يف تركيب العنارص وحتويلها إىل شكل فني والتأكيد عىل قيمتها اجلاملية املضمون ل
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 Meaning : 
› ▪♠╠╘♂║ □♠╣║╤♂║ Internal Analysis : 

وظف الفنان خامات جاهزة من نفايات البيئة و األجهزة االلكرتونية هلا داللة رمزية مرتبطه 
ُالذي يمثل يف الغش والكذب يف التجارة من خالل طريقة بموضوع العمل وما يعانيه يف جمتمعه، و

ُاالعالن والدعاية عن بيع الوحدات السكنية والتي عادة مايكتب عليها شقق فاخرة لالجيار ليوهم 
املالك بأهنا فاخرة وخالية من العيوب ، وجمرد امتالكها تظهر تلك العيوب بالتايل تظهر خديعه ذلك 

ن ضياع لألمانة ، وفقد الثقة بني الناس وهذا ماهنى عنه الرسول عليه البائع ، ومايرتتب عليه م
  رواه مسلم" من غشنا فليس منا "الصالة والسالم يف قوله 

› ▪♠╠╘♂║ □╝╦╒╣♂║  External Analysis : 
يؤكد تيبولت تني أمهية الوسط االجتامعي يف العملية الفنية من ) ٢٠١٢آل وادي،(    يوضح 

 )٥٥ص(وهي عوامل تتحكم يف تطور الوقائع اجلاملية ) اجلنس، البيئة، الزمن(ي خالل ثالث عوامل ه

موضوع اجتامعي أراد الفنان أن يعالج مشكلة وقضية يف جمتمعه معاجلة تشكيلية ليعرب عن إحساسه 
لتلك الظاهرة السيئة املنترشة باملجتمع ، فوظف الفنان اخلامات املتنوعة اجلاهزة ليطوعها كخامة فنية 
داخل إطار عمل فني بأسلوب جتميعي ، حيمل سامت االجتاهات الفنية املعارصة والتي تم ذكرها يف 

 من تلك اخلامات من قيم ومفاهيم لتؤكد عىل املضمون الشكيل اًالفصل الثاين من الدراسة، مستفيد
 .اجلاميل للعمل ؛ليظهر املعنى هيئة مجالية ويشد انتباه املتذوق 

  
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

- ١٧٩ -

 
  

)(  
  حياة العمال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  محمد حیدر) ١٠(شكل
  )Alchorak(اآللة من خامة الحدید 

   سم١٥٠/٣١٥
  )Digital Art (مفاھیمي فن

  معرض نشارككم
)٢٠١٢(  

   Descriptive analysis :  

 ٧ السابق نجد أن اخللفية جلدار ابيض مستطيل الشكل، مركن عليه عدد ُ  يف املنجز الفني
 تتكون من اً وهى أداة للحفر ورفع املواد الثقيلة ،تستخدم يدوي)Alchorak(من  اجلرافات اليدوية 
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،مثبتة بمقبض متوسط الطول  والذي يسهل اًشفرة عريضة مصنوعة من املعدن وهى قوية جد
راع القوة واملقاومة، وكل واحد من السبعة آالت يف املؤخرة املقبض حتى العمل عىل العامل بحكم ذ

يتم التثبيت، واجلزء الذي يمثل الذراع يف املنتصف عبارة عن ملبات كهربائية من النيون وملونة 
 تشع )lamp (،فإثنان منها باللون أمحر وثالثة باللون أصفر وإثنان منها باللون األخرض وكافة اإلنارة

ء ما عدا اللون األمحر فهو خافت يف اإلضاءة ،ومجيع اجلرافات املعروضة هلا شكل ومقاس بالضو
 . واحد ال ختتلف

  Formal analysis :  
 اليديوي )Alchorak(ُ     يظهر العمل  تركيب ضوئي مكون من ألة بسيطة وهي اجلرافة 

، ويف الطرف اآلخر الشفرة ) راع القوةذ(عددها سبعة مكونة من مقبض حديد يف هناية الذراع 
احلديدية ،فقد أرفق  الفنان العمل ببعض اإلضاءات الصناعية امللونة التي توحي وتؤكد بوجوب 
تطوير هذه اآللة البسيطة ومعاملة من يتعامل معها برفق ولني وإعطائه حقوقه مقابل العمل الذي 

 االلوان االصفر ،واالخرض، اًمل الفني ، موظفقام به فقد برع يف توظيف اخلامة لتخدم مفهوم الع
 مما حدا باملتلقي اًوقد أحسن الفنان يف استغالل االلوان مجاليواالمحر، واالزرق يف عالقات تبادلية ،

 أمام العمل لتبهره آلية إنتشار الضوء ،ويبحث عن اجلامليات التي أثارت الفكر؛ حماولة اًأن يقف ملي
 أساسيا يف اجلامل الضوئي، واعتامد اًلوان الصناعية املضيئة لتشكل عنرصمن الفنان يف اختياره لأل

الفنان عىل اإلضاءة امللونة قد تكون الفريدة من نوعها ، وااللوان غاية يف اجلامل ،حققت قيمة عالية 
  .للشكل من خالل ترتيب العنارص ليؤكد وحدة التكوين 

 )Meaning( : 
› ▪♠╠╘♂║ □♠╣║╤♂║ )Internal Analysis( : 

     أذا أمعنا النظر يف املنجز الفني نجد أن الفنان عرب من خالل هذا العمل عن قضية إنسانية 
ُصورة اخلطاب االقتصادي عرب قضايا طبقة العامل أولئك الكادحون يف هذه احلياة والذين  وهى 

 كت هبم وأضاعت هويتهم،مستهم نار التنمية والتطور الصناعي املفاجيء أمام سلطة اآللة التي فت
وهى  معاناة العامل البسيط يف احلياة، من خالل اآللة البسيطة التي يتعامل معها يف جمال عمله ونسبة 
االحتكاك بينه وبني هذه املعدة البسيطة التي تعمل من خالل املجهود البرشي املبذول عليها لكي 
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 ذلك اًاالجري حقه قبل أن جيف عرقه، مستمدتتحرك وتنفذ ما يريد ، وأنه جيب عىل املؤجر أن يعطي 
ُأعط األجري أجره، قبل أن جيف عرقه( "من حديث الرسول عليه السالم حني قال ْ ُ ُْ ْ ََ ََ َ َّْ ِ َ َ ََ َ ِ رواه ابن  ") .َ

 فرمز الفنان باللون األمحر يف ذراع اثنان من هذه اآللة بالتعب ، والعرق ، والعناء ، ثم رمز ماجه،
وهى االخرض،واالصفر،واالزرق اختار الفنان االلوان االساسية عىل اعتبار أن بخمسة الوان اخرى 

 مهمة وهى إعطاء هذا العامل حقوقه humonismالعمل ليس جمرد شكل فقط إنام هى نزعة إنسانية 
؛ بمعنى أن املجموع سبعة جرافات مخسة منهم حلقوق العامل واثنان للعمل املبذول، أشبه بعملية 

، وذراع القوة هنا يشري إىل أعطاء احلق )كلام طال ذراع القوة ضعفت املقاومة( الفيزياء حسابية كام يف
ومقاومة اجلهد املبذول ، فقد تأكد مايرمز إليه الشكل من خالل توظيف الفنان للخامة والوسائط 

ثر يف صياغة التي تواكب التحديات املعارصة ،وتعرف الفنان عىل االجتاهات الفنية احلديثة ؛ ملا هلا األ
ّومن ثم وتكوين املفاهيم التشكيلية املعارصة ،  َ  .زيادة احلصيلة الفنية عند املتلقي والفنان ِ

› ▪♠╠╘♂║ □╝╦╒╣♂║ )External Analysis(:  
  املوضوع اجتامعي إنساين حيث يعرب الفنان عن طريق اخلامات جاهزة الصنع عن موضوع 

احلس اإلنساين يف العمل عن طريق توظيف العنارص التي له صلة مبارشة باملجتمع ، والفنان عكس 
مستمد اسلوبه  الفني من االجتاه احلديث، عرب خطاب مفاهيمي هلا صلة باالستخدام اآلدمي ، 

ان " )م٢٠١١حلسآل وادي ،ا ين ، ( املعارصة ليشكل قضية إنسانية بقدر ماهي مجالية ، يذكراًجديد حمقق
غايرة للتقليدي واملسايرة للمعارصة قد أخذت بالتعامل مع اللون يف طريقة املعاجلة التقنية واللونية امل

ليضع املتلقي يف متعة من اجلامل ...املزج بشكل صناعي عن طريق تعدد األلوان يف التشكيل الواحد 
  )٣٣٣ص".(لغة له يف خماطبة اآلخر
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)(  
  وصية جـدي

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  شعيراشد الشع) ١١(شكل  
  بیادق خاصة بلعبة الشطرنج

   سم٢× ٣
  ٢مجموعة الفن المعاصر بجدة سدرة 

٢٠١٣  

  Descriptive analysis : 
يف هذا املنجز الفني نرى أمامنا لوحة مستطيلة الشكل والفنان وظف فيها خامة جاهزة 

حث يف تفاصيل ، فعندما نب)الشطرنج( من البيادق اخلاصة بلعبة ٢١٦٠٠الصنع وهى عبارة 
ُ، نجد أن الفنان قد ملئي تكويناهتا مجيع الفراغات بالبيادق ،وعندما ندقق أكثر نكتشف بكل اللوحة

بساطة أن اللوحة متثل عنرصا واحدا يتوسطها، وهو ذلك اجلسد اآلدمي الواضح املعامل ، يمثل يف 
 واألسود ، فقد وضع الفنان هيئة طفل بحالة من احلزن والبكاء،وألوانه مكونة من اللونني األبيض

هذه املجسامت الصغرية متجاورة بعضها مع بعض ،ليصل يف النهاية إىل التداخالت الشكلية املركبة 
 .فيام بينها وبنسب متفاوتة
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   Formal analysis : 
ف    اللوحة تتضمن عدة تكوينات ، وأشكاال مكررة ، هى باألصل للشكل  البارز يف املنتص

الذي يمثل الطفل ، أحدث ذلك نوعا من اإليقاع غري املنتظم، ووزعت العنارص يف تناسق بحيث 
يتفاعل كل جزء مع اآلخر، وقد ربط الفنان بني مقدمة العمل الذي يمثله التشكيل اآلدمي هليئة 
 الطفل مع اخللفية وبذلك حيدث نوع من التناسق والتوازن والتجانس اللوين والرتكيب الداخيل

 .للعمل
  واستطاع الفنان أن جيعل هذه اللوحة تتميز ببناء متامسك عىل املستوى  البرصي من خالل 
ترابط األشكال البرصية ، واألحجام املختلفة ، وأيضا ترابط املوضوعات يف موضوع قضيه 

 إلجياد ترابط  اختيار الفنان لاللوان ؛اًاحلروب،إلجياد عالقة شكلية فيام بينها يف داخل اللوحة ، وأيض
بني اللونني األبيض إلبراز القيم اللونية بني الفاتح ، والقاتم يف اللوحة،  واألسود ، من خالل 
توزيعها بشكل متزن  واللون األسود يف حتديد لألشكال ، ويف جوانب من أعىل الرأس ، ومن جهة 

 طباق لوين يف اللوحة األسود ُاليمني إىل األسفل من اللوحة التي شكلت ثقال برصيا يف أدناها ليوجد
 .ويقابله األبيض

  )Meaning( : 
› ▪♠╠╘♂║ □♠╣║╤♂║ )Internal Analysis( :  

ُ   يعرب الفنان يف هذا العمل عن مضمون اجتامعي إنساين، وهو األثر التي ترتكه احلروب 
ليضفي عىل عىل اإلنسان ، حيث مجع الفنان داخل إطار عمل فني خامة واحدة جاهزة الصنع ، 

مضمون العمل صفة الرتابط ، وتوظيف الفنان لشكل اآلدمي هليئة الطفل ، يضيف إىل العمل 
، أسلوب أكثر واقعية حتى يقرتب العمل مبارش ومضمونه من الفكرة التي يريد أن يعرب عنها الفنان

طح اللوحة  فرؤس األشكال الصغرية املتالحقة واملتوازية واملتواجدة بكثافة يف مجيع مساحات س
ًلتشعر بوجودها كجيش صغري جاهز منتظم يف صفوفه، مستوح  بذلك املالمح التعبريية التي تشعر اُ

أنه تأيت ) م٢٠١٣الشعشعي ،(، فهو يريد أن يوصل لنا رسالة مفادها كام يذكرهاباحلزن واملأساة 
ع بني القوى وتربر معانات اإلنسان البسيط من احلروب يف صور مؤملة وخميفة تكون خلفيتها الرصا

 . بالسيطرة والوطنية ،والعدل ، وسطوة العرق ، والعيش ،واالقتصاد 
  



 

 
 

- ١٨٤ -

› ▪♠╠╘♂║ □╝╦╒╣♂║ )External Analysis( : 
  موضوع اجتامعي يعرب عن قضايا احلرب وما ختلفه تلك احلروب عىل اإلنسان، وهذا يدل 

رسة الفنية بكل أساليبها واجتاهاهتا ، عىل ما توصل إليه الفنان من خربة فنية  ووعيه الشديد باملام
حيث اتضح أسلوب الفنان يف عمله عىل بساطة التكوين ، وزهد يف األلوان مع التأكيد عىل عامل 
الفكرة ويساعد بذلك عىل الداللة التعبريية للعمل، أما إذا تأملنا إىل العنرص الفني املتمثل يف الطفل 

لوجيا ، بام نشاهده من حال وأوضاع  االطفال يف احلروب، كام احلزين ، نجد أن الفنان قد تأثر أيديو
 اجلارية يف العرص احلايل،وبذلك نالحظ األثر الذي تأثر الفنان به و بمجتمعه، حداثأثرت فيه األ

 .ومن هذا املنطلق يتضح  احد أهداف الدراسة الذي يسعى إىل حتقيقه
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)(  
رة ــ   الـمبـخـ

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إبراھیم أبو مسمار) ١٢(شكل 
  معدن األصفر المذھب

  سم٣٥
  )installation(تركیب في الفراغ 

  )Edge of arabia(معرض حافة الجزیرة العربیة
٢٠١٢  

  

  Descriptive analysis :  
يوضحها قاموس املعاين censer)(بخرة أو جممرة البخور       صياغة نحتية ملجسم شكل م

َ أداة لتعريض يشء ما للبخار"االلكرتوين وهى  ُ ْ َْ ِ ِ ٍِ ْ ِ ِ َ من األعىل والقاعدة من األسفل شكل صاروخ  "ٌ
missile)(ُقذيفة أسطوانية تقذف بتأثري انفجار الوقود"  ويقصد به َ ْ ُ ٌ َ ََ َّ َْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُِ ْ ُ ْ ىل والفوهة مدورة وتسقط إ. "ُ

األسفل بمقدار مخس احلجم، مستقيمة والوسط نحيف ودائري، وعليه بروز ونتوءات تربز الشكل 
،والقاعدة دائرية الشكل ربع الفوهة العليا يف احلجم و عليها سنادات رباعية االجتاه، لتحمي الشكل 

وع من من السقوط مخس االرتفاع ،وهى تشبه مؤخرة صاروخ حريب يستخدم يف القتل والدمار مصن
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 ، ويوجد أعىل القاعدة فتحات لدخول اهلواء من األسفل حتى خيرج metalمعدن األصفر املذهب 
البخور من األعىل عىل شكل دخان من أعىل اجلمر، ومن هنا يعترب التغذية للمبخرة من األسفل 

سفل صاروخ احلرب والدمار فتكون قوة الدفع من األ: ليتمكن البخور من االندفاع لألعىل، مثل 
 .سواء باالنفجار الداخيل أو بالدفع من املؤخرة بقوة الضغط 

  Formal analysis : 
    الشكل العام هيئة مكونة من كتلة واحدة لشكل مبخرة عرب الفنان هبذه املبخرة ؛ ألهنا 

 فيه، تبعث رائحة عطرة كل من يشم هذه الرائحة يتمنى أن جيلس يف املكان وتطول مدة بقاؤه
 القاعدة عىل شكل صاروخ حيث إنُفاملتأمل للعمل  حني يرى القاعدة  بفاجأ ويبدأ يف التساؤل 

يستخدم يف الدمار، واحلروق، واخلراب، والروائح الكرهية التي خترج نتيجة حرق البارود أو املواد 
ر لإلنسان بيبئته التي تشتعل وتعطي رائحة كرهية ، من هنا وجد الفنان أنه جيب حتول كل ما هو ضا

 يف بيئته وحياته لكراهية احلروب وبدء التفكري يف تسخري العلم والعمل اًوحياته إىل نافع له أيض
الفني يف إرسال صورة السرتخاء األعصاب واهلدوء والسكينة والتي بدورها تؤدي إىل التفكري 

 . بموضوعية وعقالنية 
 Meaning :  

› ▪♠╠╘♂║ □♠╣║╤♂║  Internal Analysis : 
ُ     تالحظ الباحثة أن الفنان استمد فكرة هذا العمل من الرتاث، برؤية مستحدثة ،ليعرب به  ُ ّ ُ

عن  العالقة بني اخلري، والرش، واحلرب، والسالم ـ والنافع والضارـ للبيئة املحيطة باإلنسان ،فهناك  
ة يف العامل العريب ، فالفنان وظف  اجلاريحداثعالقة بني التصميم والبيئة املحيطة بالفنان حيث األ

ُالوقت واملكان ؛ إلرسال رسالة من خالل العمل الفني بحب السالم وكره احلرب والدمار، وحتويل  ُ ِ
ُ ويستأنس للجلوس معه واإلحاطة به وعدم النفور من اً وجذاباًكل ماهو ضار إىل أن يكون نافع

العمل الفني السابق ونظريات علم النفس ُشكله، فتالحظ الباحثة أن الفنان أوجد عالقة بني 
احلديثة حيث طورت فكرة حتويل الشكل املنفر إىل شكل جذاب وحمبب ويقتنى وحول اخلوف من 
ُشكل الصاروخ والبارود إىل األمان لشكل املبخرة ،فهو من املمكن أن يسخر إىل خدمة البيئة 
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 من رائحة احلرق والكري إىل ًث بدالواملجتمع، عن طريق توظيفه يف مكان نافع وآلة مفيدة وتبع
 . رائحة العود والعطر والبخور والعنرب 

› ▪♠╠╘♂║ □╝╦╒╣♂║ )External Analysis( : 
  أوجد الفنان عالقة بني املنجز الفني السابق وبني األدوار السياسية يف املنطقة املحيطة 

ُه يف جمتمع حميط بالعلم واملعرفة عن األخبار التي تبحيث إنبه، ِ وتذكر الظلم، واحلرسة ، اًث يوميُ ُ
والدمار، واخلراب يف العامل العريب ،فالفنان أبدع يف توظيفه للشكل وهى األداة من أدوات املعركة 
والقذائف ،لتقوم بدور تعبريي خيتلف عن دورها القتايل ، فيحوهلا إىل عنرص تشكييل حيمل بني طياته 

 يقطنه ، ليعرب عن احلروب وكل هذه العنارص كانت إحساسه بالعامل من حوله ، واإلنسان الذي
 من عمل فني يعرب عن مضمون اجتامعي سيايس ،والعنرص التشكييل الذي استخدمه الفنان اًجزء

ُبداللته الرمزية خدم مضمون العمل ،باإلضافة إىل ذلك البخور الصاعد من املجسم ليساهم يف 
فنان وهويته ليجمع بني األصالة واملعارصة يف إضفاء احلس الرشقي عىل العمل ويؤكد شخصية ال

عمله، بالتايل يتحقق أحد أهداف الدراسة التي تؤكد عىل دور الفنان يف جتسيده لقضايا املجتمع 
 .   أسلوبه من اجتاهات مابعد احلداثةاًمستمد
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)(  
 ّجـماجـم غـزة

                
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خلود الشریف) ١٣(شكل 
  خامات مختلفة

  )Conceptual art(فن مفاھیمي 
  المعرض االول لفن المیدیا

٢٠١١  

  Descriptive analysis :  
يف املنجز الفني السابق جمموعة من القاعدات ذات الشكل اهلنديس املربع باللون االسود، 

سميك عىل شكل مجاجم برشية ،مرسوم عليها وجوه، ُوضع عليها جمسامت من خامة البالستيك ال
 . واعالم فلسطني ، وشعارات ورموز حلصار غزة طغى عليها اللون االمحر
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اجلانب األيرس السفيل  مججمة برشية ملتف عليها الزي : من العمل الفني ) ١( اجلزء رقم 
 .فتاة فلسطينية تعرب عن وجه .. الشعبي الفلسطيني، ومنقوش عىل اجلمجمة نقوش ورسومات 

مججمة أخرى تعرب عن احلالة السياسة هلرم القيادة الفلسطينية ملتف عليها ) ٢(اجلزء رقم 
ًصورة العلم الفلسطيني يف املقدمة من اجلبهة واألنف والفم ، موظف  اللون االخرض، واالبيض اُ

 .،واالسود، واالمحر 
ش اإلسالمي لقبة الصخرة واملسجد مججمة عليها نقوش تراثية تعرب عن النق) ٣(اجلزء رقم 

 .األقىص واألنفاق الصغرية مكان األنف والعينني والرقبة 
ُمججمة مغطاه من األسفل باللون االمحر ومن األعىل واخللف  رسم عليها ) ٤(اجلزء رقم 

 .علم فلسطني ذو اللون االمحر، واالخرض واالسود، واالبيض
زي الشعبي الفلسطيني باللون االبيض واالسود  رسم عليها الاًمججة ايض) ٥(اجلزء رقم 

ُومجيعها تربز الظلم الواقع عىل الفلسطينيني من خالل . ُ،ثم خطت عليها خطوط باللون االمحر
اغتصاب أراضيهم ونسائهم وحقهم يف احلياة فهم أقرب للموت من احلياة ،وأقرب للفقر من الغنى 

 .،وأقرب للحرب من السالم 

  Formal analysis :  
ّمن الصورة يتضح أن العمل يتضمن شكل واحد وهى  شكل اجلامجم البرشية  ذات خامة 
واحدة وقياس واحد أوجدت متاثل وتقابل يف الوحدة التشكيلية بمثيلتها ،وظفت الفنانة األلوان 

ل ،واملوت، رتمز إىل القت بالدم، واإلثارة، والغضب، لاًالديناميكية احلارة املرتبطة سيكولوجي
، وااللوان املحايدة يف االبيض واالسودمما ساعد عىل تنوع هيئة سطح اجلمجمة ، حمققة والدمار

بذلك التناغم بني املجموعة يف تنظيم العنارص بشكل واحد ، أكد الفنان عىل عنرص اإلضاءة املتمثل 
لوجيا العرص، تتأكد ُبالضوء الصناعي يف عرض العمل الفني بطريقة حديثة لتؤكد بذلك عىل تكنو

ُمن خالهلا مفاهيم قيم اللون، وامللمس ،واخلط، التي كونت بنائية الشكل ، والعنارص الفنية ، 
 .والصياغات اللونية يف هذا العمل ختدم املضمون االجتامعي للعمل 
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 Meaning :  
› ▪♠╠╘♂║ □♠╣║╤♂║ Internal Analysis :  

نف ضد الشعب الفلسطيني ، فتوظيف الفنانة هلذه  العأعاملُ  املنجز الفني يعرب عن 
 للعمل ،فتفاعلت يف التأثري عىل إدراك املتلقي ، اًاالشكال من اجلامجم أعطت مضمون درامي

فاجلمجمة هي العقل املدبر واملفكر، والسائق احلقيقي حلياة البرش، فالفنانة مثلتها بطريقة إبداعية 
ياة فعندما متوت الروح ومتوت احلياة وينعدم الضمري للوقوف  للحاًلتعني أن اجلمجمة البرشية رمز

بجانب احلق، وتوفري احلامية للنفس البرشية، وعدم إهانتها ؛ فاإلرسائيليني أحدثوا كل هذا وأكثر يف 
قطاع غزة مع وجود الصمت الدويل الغريب ،وكأن حقوق اإلنسان طافت العامل وجابت ووصلت 

لدخول إليها بسبب غطرسة الصهاينة، وهوان األمة اإلسالمية، فهي ُإىل أرض فلسطني ومنعت من ا
ُختاطب الضمري العريب واإلسالمي، حيث أوىل القبلتني ومرسى ومعراج رسول اهللا صىل عليه 
ِوسلم ، ونالحظ أن مجيع اجلامجم اخلمسة حماطة بطوق من األسفل والتي توحي وترمز إىل حصار  ِ ُ ّ ُ

واجلمجمة حتوي العقل املفكر، ..  الرأس، والرأس حتوي اجلمجمة غزة من اليهود ، فالعقل يف
يأتوا عىل لب اإلنسان ويدمروا عقله ، ... واملدبر، واملسري مليزان األمور، فهم متسلطون وجمرمون 

إما باحلرب والدمار، أو بالكالم أو باإلنحرافات النفسية واجلنسية وغريها من مسببات اإلنحراف 
 ... طابع العقل والفكر التي يغلب عليها 
› ▪♠╠╘♂║ □╝╦╒╣♂║ External Analysis : 

   إن عاملية رسالة اإلسالم تقتيض االهتامم بأهم قضايا املسلمني يف العامل ، فعربت الفنانة يف 
عملها عن قضية إنسانية قبل أن تكون قضية اجتامعية سياسية فتشري الفنانة من خالل هذا العمل 

 من حوله ، وتعايش النضال الداخيل لإلنسان حداثتمع اإلنساين وتأثره باألارتباط الفنان باملج
وتأثري العامل اخلارجي عليه ، وتواكب الفنانة مع مسنجدات القرن احلادي والعرشين ،أضاف هلا 
رؤية جديدة تستحدث ثورة يف الفكر ، فيعترب العمل يف جممله رسالة فنية عربت عن بعض من 

هاد التي يتعرض هلا الشعب الفلسطيني داخل املنطقة املحتلة  ليمثل رؤية مظاهر العنف واالضط
سياسية مبارشة حلال األمة العربية ؛ بذلك يتضح إجابة أحد تساؤالت الدراسة يف املدى الذي نجم 

 . الفنية املعارصةعاملعن الفن التشكييل السعودي إلبراز قضايا املجتمع من خالل األ
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  عبد الرحمن السلیمي)١٤(شكل 
  خامات مختلفة لعبة الكیرم ،اسالك نحاس، شبك حدید 

   سم٨٦/٨٦
   Conceptual art  فن مفاھیمي  

٢٠١٣  

  Descriptive analysis :   
ا  سم مصنوعة من اخلشب ، وهبا ثقوب يف أركاهن٧٤طاولة مربعة طول ضلعها 

،هبا تسعة عرش قرصا تدعى carrom وعىل سطحها تصميم خاص بطاولة الكريم "جيوب"تدعى
، تسعة بيضاء ،وتسعة سوداء، وحبة محراء، يف منتصف السطح مساحة فارغة تشكل "حبوب"

خارطة لدولة سوريا غطت املساحة بالشبك املعدين ، ويف اطراف احلدود تم تركيب أسالك نحاسية 
 )٨( وعددها "احلبوب" سطح العمل، ووزع عىل سطح العمل اقراص الدائريةممتدة إىل حدود
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   : Formal analysis  
املنجز الفني السابق عبارة عن تركيب خلامات جاهزة الصنع عاجلها الفنان لتتحول إىل 

ق قيمة شكل فني له داللة رمزية ،تتضح من خالل الشكل يف املنتصف الذي عاجله الفنان ليحق
تعبريية ، ووحدة يف الشكل كام يتمثل االتزان يف اخلريطة التي متثل سوريا التي تتوسط الشكل ، 
واحتوى سطح العمل عىل األسالك النحاسية واألقراص الدائرية أكسبت العمل الفني حركة 

 .   تعبريية يف العمل ًديناميكية اضافت قيام
 ) Meaning( : 

› ▪♠╠╘♂║ □♠╣║╤♂║ )Internal Analysis( : 
  حاول الفنان أن يعرب عن شعوره جتاه احلرب يف سوريا بخامات جاهزة الصنع ؛ ليوضح 
لنا عمل مفاده أن الشعب السوري أصبح كاللعبة يف يد النظام الظامل قارب الفنان بني شعوره 

 املتمثل يف العبة واحساسه بالظلم ملعاناة الشعب السوري من قبل حكامه، وبني نتاجه الفني املعارص
ليؤكد حتول سوريا كلها ملنطقة حرب ، وتم توظيف األسالك النحاسية كحدود ذات سياج من 
الصعب اجتيازه، ويعرب الفنان بانشطار حبات الكريم عن انكسار الشعب امام اآللية العسكرية ، 

 احلبات السوداء حبات الكريم البيضاء داخل حدود سوريا وحميط فيها الشبك من كل مكان ، بينام
 .بوضعها الكامل دليل فرض سيطرهتا عىل الوضع واختيار اللون االسود إشارة لقوة النظام الظامل 

› ▪♠╠╘♂║ □╝╦╒╣♂║ )External Analysis( :  

رؤية جديدة ومستحدثة لعنارص املنجز الفني من خالل توظيف الفنان للخامة اجلاهزة 
يا حيث الظلم الذي يعانيه الشعب السوري ليحدد  عن قضية مهمة اال وهي قضية سوراًمعرب

أسلوبه الفني املعارص وجيعل من اخلامة أداة للتعبري عن املضمون الشكيل والفني ، بام يتناسب مع 
فكرة العمل ذات قيمة فنية ونظم مستحدثة؛ للكشف عن أدوات هلا القدرة عىل إثارة الفكر 

حلول تشكيلية تعبريية كمعاجلة فنية تفيد يف واإلستفادة من أسس فن املفهوم يف استحداث 
 للتعبري عن الفكرة ؛ ليؤكد مدى وعي الفنان بدوره كعنرص اًاستحداث حلول وأفكار توظف مجالي

 .مؤثر يف حميط جمتمعه 
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  عفیفخالد بن ) ١٥(شكل 
   اوراق فواتیر شراء–) رباط العنق(اقمشة متنوعة

   سم١١٠/٦٣
  )Conceptual art(فن مفاھیمي 

  معرض نشارككم
٢٠١٢  

  Descriptive analysis :  
 ٥٢    يف املنجز الفني السابق تضمن مساحة مستطيلة الشكل ذات لون اسود،وهبا عدد 

ُرباط عنق  ُ)kraft(ش ،وهي بألوان خمتلفة يف األعىل ستة وعرشون أربطة، ويف  املصنوعة من القام
األسفل ستة وعرشون أربطة للعنق ،ومثبت عليها فواتري الرشاء من خامة الورق بالون االبيض،وقد 
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غطت مجيع اجزاء اللوحة ، ومنها الغايل ذو السعر املرتفع ومنها عكس ذلك ومجيعها تستخدم يف 
 .ربط العنق

  Formal analysis : 
أوجد الفنان عالقة برصية بني رباط العنق ؛ وبني ألواهنا واحلياة االجتامعية والرغد يف 
العيش ،أما من جانب األلوان فنرى تنوع يف اختيار االلوان وانسجام فيام بينها ،واغلبها متيل إىل 

اللون االزرق ( يف إطار االلوان الداكنة ، فقد وظف الفنان يف هذا العمل  جمموعة لونية تتحدد
بدرجاته ـ اللون البني بدرجاته ـ االمحر الداكن ـ اللون االسود ـ اللون الرمادي ـ االمحر الفاتح ـ 
البنفسجي ودرجاته ـ ومنها ماهو منقوش عليها بخطوط ودوائر ونقط صغرية ،ويف جانب آخر نرى 

هناك تباين وتفاوت واضح يف العمل األلوان قد بلغت حدهتا وقساوهتا من خالل اللون االسود ،ف
الفني ،ووزعت بطريقة متداخلة بحيث تتضح االلوان الفاحتة عىل اخللفية الغامقة التي وظف فيها 

 بني أجزاء اللوحة ، أكد العمل الفني وحدة التكوين وترابطه اً لونياًاللون االسود ، فأحدثت انسجام
 .ليحقق التوازن بني اجزاء العمل 

 Meaning :  
› ▪♠╠╘♂║ □♠╣║╤♂║ Internal Analysis : 

 طريقة )kraft(رؤية اقتصادية رائعة تدخل يف مدلول رأساميل وكأن لباس ربطة العنق  
أخرى للخنق االقتصادي والروتيني للحياة ليعرب هبذا العمل الفني عن فلسفة االستهالك اليومي ، 

ُ احلياة االجتامعية والواقع املعارص اآلن يفرض ما خينقك ويضايقك وترغب يف اإلنفكاك منه يفّفإن 
 حيث إنعليك ذلك ، وجد الفنان نفسه يعرب عن واقع يف جمتمعاتنا حيكي املضمون يف التعبري الفني 

الرباط للعنق يوحي باخلناق امللفوف حول الرقبة وكناية هنا بأنه من املمكن أن اإلنسان يسحب 
تلزمات حتى وإن كانت ليست من الرضوريات يف احلياة، فهو   وراء تلك املتطلبات واملساًاجتاعي

إهنا حرية إنسان هذا العرص أمام سلطة املال وجعل البرش كسلع . ملزم ومفروض عليه فعل ذلك 
ّإن لالقتصاد ") م٢٠١٢اجلريدي ،(ًاستهالكية خاضعة للمتاجرة والبيع، وبناء عىل ذلك يشري

راحلها الزمنية والصناعية، والتنموية، واملعرفية، والتي حياول سلطته ، وهي سلطة تراكمية يف مجيع م
ِ كان خطابه أن يقرأ أبعادها املختلفة كل بطريقته اخلاصة اًالفنان أي   )١٦ص".(ٌ
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 › ▪♠╠╘♂║ □╝╦╒╣♂║ External Analysis : 

 يف السنوات األخرية والتي تعايش معها الفنان التشكييل عكست حداث  انعكست األ
ه التي يقدمها ، وقد كشف العمل يف تكوينه ،وشكله ، ومضمونه رؤية الفنان للواقع أعاملبذلك عىل 

 Ascendancyالذي يعيشه يف جمتمعه ولقد اطلق الفنان العنان ملشاعره ، فتجسدت قضية هيمنة 
االقتصاد من خالل أسلوبه املعارص املفاهيمي والذي يعتمد عىل الفكرة  بالتايل يوضح طرحه 

 .املتضمنة ملوضوع العملللفكرة 
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ــديـــد  ال  ـاد الـجـ
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  راشد الشعشعي) ١٦(شكل  
   ومواد بتروكیماویة مصنوعة من نفط–سجاد صناعي 

  سم٢٠٠*٣٠٠
  )Conceptual art(فن مفاھیمي 

  معرض نشارككم
٢٠١٢  

   Descriptive analysis : 
َّ طرز عليها نقوش من الرتاث carpetمل للمنجز الفني السابق يتضح أنه سجادة املتأ َ

اإلسالمي هذا للوهلة األوىل للمتلقي، إنام هي عبارة عن شكل ملستطيل خارجي ثم مستطيل داخيل 
تم حرق احلدود اخلارجية للتصميم بالنار عىل سجاد صناعي من مواد برتو كياموية مصنوعه من نفط 

 باللغة oilوُخريف حياكي الزخارف االسالمية، مصمم من كلمتي نفط باللغة العربية  لتصميم ز
 .اإلنجليزية 
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  Formal analysis :  
ُ السجاد كان يصنع من حيث إنُ   سجادة من الصناعة البالستيكية والتي حتاكي التطور 

 الفاطمي أو غريه من العصور القديمة ، القطن واأللياف الطبيعية يف العرص األموي أو العبايس أو
بينام اآلن يصنع السجاد من األلياف الصناعية ومن مشتقات البرتول وهي يف الشكل حتاكي السجاد 
الطبيعي ولكنها يف امللمس ختتلف بالطبع ، وهي عبارة عن مستطيالت داخل بعضها البعض وهبا 

 حداث العمل ، وحدة تشكيلية حديثة ألزخرفة ونقوش إسالمية ربط الفنان بينها وبني مضمون
 فنية ً من األشكال اهلندسية الزخرفية أضافت قيامًمتغريات تشكيلية، وتوظيفه لكلمة نفط مستلهام

ُيظهر ال احلديث الفن لغة يف أن املضمون " إىل)٢٠٠٠ العطار،(ومجاليات تشكيلية ، ويشري  َ ًسهال َْ َ 
ْسطح عىل َثنايا يف توارى بل السابق، قدالع يف احلال كان كام العمل؛ َ  الثقافية والبيئة الفني العمل َ

ِيعايشها التي القائمة  )١٤ص.( "ِّواملتلقي الفنان ُ

 Meaning :  
› ▪♠╠╘♂║ □♠╣║╤♂║ Internal Analysis : 

   جيب ربط القديم باحلديث ،والتطوير الدائم واملستمر، ففي العصور السابقة كانت نفس 
ُة بنفس الشكل، ولكنها كانت تعرب عن تراث وحضارة ،وتاريخ، وفن، وأصالة ، السجادة موجود

ُوهى موجودة اليوم وال حتاكي سوى جزء معني وهو ربط النفط بالتطوير، والقديم باحلديث، ليعرب 
الفنان بذلك أنه يف العرص احلايل ومن يمتلكون النفط فقد غريوا ثقافاهتم وحياهتم وطرق معيشتهم 

 . ال يمكن  تغري حضارة أو تاريخ أو فن  فقط ولكن
› ▪♠╠╘♂║ □╝╦╒╣♂║ External Analysis : 

ً   يعد موضوع وقضية املنجز الفني السابق ذات مضمون اجتامعي استمرار  لفكر الفنان اُ
للتطورات التكنولوجية يف العرص احلايل ، وسيطرته عىل مجيع جوانب احلياة اليومية وعىل العديد من 

 بجامليات الشكل مما يكسبه نوع من اًجتمع، بشكل جديد أعطى العمل قيمة تعبريية حمتفظأفراد امل
الفرادة الفنية ،أضاف جتربة جديدة يف جمال النسيج التشكييل، فالفكرة عربت عن مضمون اجتامعي 
هبدف التغيري الذي ينشده املجتمع فيحقق الفرادة والتنوع يف أسلوب الفنان املعارص، ليصل إىل 

 .استحداث شكل نسجي
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  خالد عریج) ١٧(شكل 
  )نیون الشفاف(بالستیك 
  )Conceptual art(فن مفاھیمي 

  معرض نشارككم بجدة
٢٠١٣  

   Descriptive analysis : 
ق صورة خلريطة الوطن العريب الكبري لتشمل كل الدول العربية من    يف املنجز الفني الساب

ٌ وهى مادة )plastic( البالستيك اخلليج يف الرشق إىل املحيط يف الغرب ،وظف فيها الفنان خامة َّ
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َّلدائنية ِ ِ َ تم تشكيلها عىل هيئة خارطة للعامل العريب،وغطت مجيع ) النيون الشفاف(  وايضا يقال هلا َ
اللون األمحر، فهوإما أن يزداد اللون يف التعتيم ويميل إىل السواد يف مناطق من اخلريطة مساحاهتا ب

ّ ،واملتأمل للعمل جيد أن هناك اشكال صغرية متيل إىل السواد عندما تتمعن النظر فيها ًوإما خيف قليال
 وأمامهم جتدها ألطفال التعليم األسايس أي من هم حتت سن اخلامسة عرش وجمتمعني عىل طاوالت

شاشات، وكلهم مرهفون للنظر إىل ما يف هذه الشاشات، وهي أفالم الرسوم املتحركة 
)Animation( وغريها من مضيعات الوقت وتغييب للعقل وسحب للنظر . 

  Formal analysis :  
طة الوطن    سعى الفنان إىل إجياد معامل تعبريية حدبثة من خالل العمل الفني املتمثل يف خري

العريب فاملساحات اللونية من الغامق للفاتح أنتجت تباينات ضوئية ووحدة يف التكوين العام 
 األسلوب الفني احلديث وطريقة التنفيذ ،واهتم الفنان بتعبري عن مشاعره من خالل اًللشكل،حمدد

 عىل القوة واحليوية تكثيف اللون األمحر عىل اخلريطة فاللون كان أكثر إثارة للبعد اإلنفعايل، ليدل
والرتكيز عىل العمل الفني ؛ لذلك هو ركز عىل أهم فئة وهم األطفال، ومعاجلة الفنان للمساحات 
توحي لنا بالعمق ، والذي يعرب عنه  بمركزية األلعاب األلكرتونية التي ضيعت وقت أطفالنا دون 

وقتهم لكي تنشأ عقول هدف وعومت عقوهلم حتى اليفكروا إىل يف أنفسهم وألعاهبم وتضييع 
ليؤكد الفنان النظرة خاوية عىل عروشها ال تفكر وال تستطيع أن تفكر هلذيان النفس والعقل ،

املعارصة للعمل عرب اللون احلي الذي يسعى به يف العمل ، فيأيت الرتكيز عىل اللون األمحر باعتباره 
 .لونه دل عىل قوة واحليوية والرتكيز

 )Meaning( : 
╘♂║› ▪♠╠ □♠╣║╤♂║ )Internal Analysis( : 

ّ  أن للمجتمع دور مؤثر عىل الفن ،فكل ما يثري الفنان هو جزء من املجتمع ، فقدم الفنان 
عمله الفني بفكرة جديدة ،والتي كانت صدى لتأثر الفنان بقضايا املجتمع والتحوالت االجتامعية 

ّلت عىل أن األمة العربية مجيعها كاجلسد الواحد ،فخارطة العامل العريب التي هي رمز لألمة العربية د
شبه الفنان العمل الفني السابق . وهي اخلريطة العربية الكبرية التي تضم الدول العربية مجيعها 

بالغزو واالستعامر الذي يأيت من اخلارج ليستوىل عىل خريات تلك البالد، ومنها شبابنا وأطفالنا 
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 األرض، فالرسوم املتحركة قد غزت العامل العريب وأثرت يف أطفالنا وعقولنا وأكبادنا التي متيش عىل
بشكل أصبح غري طبيعي فالطفل جيلس بالساعات أمام  التلفاز ليشاهد الرسومات املتحركة 
ُويتابعها بالتايل ترتك أثر وخطر حمدق بالشباب العريب يف املستقبل ،ويف النهاية نجد أن هذه 

 احلنيف ،و لعاداتنا وتقاليدنا، وكان من األفضل أن نوجهها خلدمة الرسومات غري هادفة لديننا
أوطاننا بأن حتكي بطوالت وأجماد من املايض املرشق لنا والتي حتكي حالنا اليوم والتي تنمي الناحية 
االجتامعية، والثقافية ،والعلمية يف عقفول أطفال الغد وشباب املستقبل ، فكان هلا تأثري عىل الوطن 

 . عىل عقوهلم اً فغريت من أفكارهم وأثرت سلبيالعريب
› ▪♠╠╘♂║ □╝╦╒╣♂║) External Analysis( 

  

 عن اًمعرب) بالفن ذو املضمون املفاهيمي(  حيمل العمل عىل العديد من املفاهيم املرتبطة 
َّمضمون اجتامعي تعبريي تربوي وبناء عىل ذلك دل العمل عىل وعي الفنان التشكييل السعودي  ً

ِ،إلدراكه لقضايا ومسائل تربوية مهمة عرب عنها برؤية برصية مجالية من خالل املعارص َ ْ َ ِ ه الفنية أعاملِ
 .املعارصة ؛ ليعالج قضايا ومشكالت بمجتمعه، وبذلك تتحقق أهداف الدراسة التي تسعى إليها
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)(  
  أدوات من أجل التغي  

  
  

  
                            

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إیاد مغازل) ١٨(شكل
  وسائل مختلطة/ نحت

  Conceptual art)( فن مفاھیمي 
  )Edge of arabia(معرض حافة الجزیرة العربیة 
٢٠١٢  

  

  Descriptive analysis : 
لشكل    يف هذا املنُجز الفني جمموعة من العنارص التي حتمل داللة رمزية بصياغة نحتية، 

جمسم جلنني وشكل لقطعةجهاز التحكم خاص بااللعاب اإللكرتونية، فنجد يف العمل الفني أعاله  
صياغة نحتية لشكل اجلنني مثبت عىل عدد أثنني من األعمدة غري متساوية يف الطول، األوىل ترفع 

 Remote Controlاجلنني وحتمله يف اهلواء والثانية موصل هبا األسالك وجهاز التحكم اإللكرتوين 
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حتى يستطيع التحكم يف الوصول للجنني متصلة بقاعدة مصنوعة من خامة احلديد ذات لون اسود 
 .ُومستطيلة الشكل ،وموصل بسلك يشبه احلبل الرسي الذي يربط اجلنني بأمه 

  Formal analysis :  
ر تفاصيله ، حيث هدف من التقنيات التي جلأ إليها الفنان تكوين شكل اجلنني وإظها   

الفنان من ذلك إىل إبراز تلك التفاصيل وماحيتويه من عنارص إنسانية متمثلة يف اعضاء اجلنني ، حيث 
اتسمت بالتباين والوضوح وإعطاء صفة ملمسية حقيقية ، وهذا بيان بأمهية االهتامم بالطفل منذ 

قة بني اخلامة، والشكل ،واللون ، والدته وتغذية أفكاره ،وقد جلأ الفنان إىل التجريب يف العال
ُفاختيارها للون االمحر أبرز تفاصيل شكل اجلنني، لتحدث تأثري نفيس عىل املتلقي ،فنجد أن مادة 

 عن وسائط التعبريية التقليدية ، استحدث بذلك صياغة جديدة لعنارص اًالعمل الفني ختتلف متام
 .ة تأملية بني العمل الفني واملتلقي العمل الفني من خالل الشكل وفق حتقيق عالقة فكري

 )Meaning( : 
› ▪♠╠╘♂║ □♠╣║╤♂║) Internal Analysis( : 

ُ   وظف الفنان عنرص ذات داللة اجتامعية مستوحاه ذلك العنرص من اهليئة العامة لشكل 
اهتامماهتم ُاآلدمي ليعرب عن رؤيته اخلاصة حلياة األطفال كفئة هامة يف املجتمع ، وعن احتياجاهتم و

فاإلنسان يولد يف عرصنا احلايل ومتوفر له كل وسائل التقنية احلديثة، من اتصاالت ، وتقنية 
معلومات وتكشف احلضارات التابعة فهي تابع ملبتكرها وسوق هلا ،واملستفيد األول هو املبتكرأو 

، أو تنشئتها املخرتع والذي حياول جذب كافة العقول إليها واحتكارها حتى لوكانت يف مهدها
 أنه من البداية ومنذ اًوبنائها عىل مستويات يريدها هو يف املستقبل كام عربت الفنانة بذلك أيض

الوالدة فيقوم بعمل غسيل للمخ ،وإكساب معلومات وفكر تسري كام يرسي الدم يف العروق، فيشب 
قن الفتى ثم الشباب تابع والحق والهث وراءهم ألهنا مسخت عقوهلم وحقنت بمحا

الفكراملسموم وحضنت يف حماضن غري آمينة فلذلك يف املستقبل ال جيد املقاومة لتنفيذ أغراضة يف 
 املنطقة املستهدفة والتي أصبحت بال عقول، وال فكر ،وال 

هوية، بل هي تابعة له أيناموجد وعندما يكون ، فهو بالتقدم التقني يرى املستقبل وحيلله 
ملناطق التي تستهويه لكي يتحكم يف شباهبا ومستقبلها وعقائدها حتى ويطبق نتائج هذه الرؤى عيل ا
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تصبح لقمة سائغة له وسوق جتاري فقط، وعندما يشذ عن القاعدة جيذبه باملال أو باإلغراءات 
املختلفة لكي يسيطر عليه ، ومن هنا كانت فكرة التبعية يف التقنية احلديثة فعندما ترشق شمس لعقل 

 وهتجينه لكي يصل إىل أمرين إما أن يكون معهم وإما أن ال يكون فعال يف جمتمعه بارز يتم استقطابة
 .› ▪♠╠╘♂║ □╝╦╒╣♂║) External Analysis( : 

متيزت فنون مابعد احلداثة باجتاهات جديدة وهو ما حياول البحث التواصل إليه من خالل 
ة الستحداث فن عىل سطح االستفادة من تنوع األساليب يف تناول اخلامات والوسائط التشكيلي

اللوحة التشكيلية ، كام انرصفت فنون مابعد احلداثة عن االهتامم باجلانب اجلاميل الظاهري يف تشكيل 
 االبتكارية ، توفرت لدى الفنان العديد من الوسائط غري التقليدية لتشكل قضية مهمة ذات عاملاأل

لية جديدة لتبني مدى ارتباطها با موضوع اجتامعي بقدر ماهي مجالية ، فكونت مفاهيم تشكي
 . الجتاهات واألساليب التي دعت إليها فنون ما بعد احلداثة 
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 الكوكبة  لك  ونية
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ھناء باناعمة) ١٩(شكل
  الوان اكریلك/لوحة كانفس
  متر٢×٢

  التشكیلي" إصدار نادر"معرض 
٢٠١٣  

  Descriptive analysi :  
ُ  املتأمل هلذه اللوحة نجد أنفسنا تدعونا للتأمل البسيط يف تكوين عنارص هذه اللوحة ، 
ويلفت انتباهنا الرموز والشعارات لبعض الشعارات لتواصل االجتامعي بشبكة العنكبوتية، 

حيث يربز من تلك املجموعة اللونية اللون واأللوان اجلوهرية الصافية  واملنفذة عىل سطح العمل 
الربتقايل واللون األخرض ، كام جياوره جمموعة من األلوان تبدأ من األمحر الفاتح، ودرجات متفاوتة 

ومن األعىل توجد مساحة لونية باللون الرمادي مستطيلة الشكل وهى خترتق .من اللون األزرق 
ُ اللوحة امتداد أفقي خلطني رمزهلا باللون األصفر اللوحة عىل امتداد طويل ، يف املقابل أسفل

 . واألسود كمعرب طريق
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  Formal analysis :  
    يعترب العمل التشكييل يف اللوحة من التقنيات التي جلأت إليها الفنانة  يف تكوين األلوان 

مها لبعض املالمس املتنوعة يف بتداخلها يف بعض لتدل عىل كثافة األداء اللوين يف لوحتها ، واستخدا
معظم أجزاء اللوحة حيث تباينت بالوضوح، وقد برزت مدى دقة العمل  وااللوان متوج باحلركة 
واحليوية، قد مجعت من جمموعتني هي األلوان الباردة وهى تتمثل يف درجات متفاوتة من اللون 

يضا جمموعة األلوان الدافئة األزرق الغامق والفاتح واألخرض القاتم والفاتح والبنفسجي ،وأ
وهى متثل يف درجات متفاوتة من اللون األصفر، األمحر، باإلضافة إىل األلوان املحايدة من ) احلارة(

درجات اللون الرمادي الذي يشعرنا بصخب احلياة اليومية ، واللون األبيض واألسود وهو النور 
ئية يف توزيع اللون وتداخله مع وجود مساحة والظالم وقد نتج عن ذلك توظيف الفنانة لتقنية التلقا

فراغيه أعىل الشكل وأسفله، اتزان متامثل يف اللون ونتج عن ذلك تنظيم شكيل يف مركز اللوحة 
لغة ،وهذا التنوع يف اللون أعطانا احساس باحلركة والديناميكية من خالل رسم شكل العجالت ، 

ساحات اللونية يف صياغات تعبريية مفعمة باحليوية مجالية تقوم عىل عالقات لونية حيث تتداخل امل
 ، بالتايل حققت الفنانة ثراءا حسيا عاليا من خالل املهارة األدائيه التي والتي ظهرت يف األلوان

متيزت هبا ، حتقق اإليقاع عن عدم التنظيم الرتيب للمساحات اللونية حيث ختتلف يف أصحاهبا 
 .ومساحتها واجتاهها 

 )Meaning( : 
› ▪♠╠╘♂║ □♠╣║╤♂║ )Internal Analysis( : 

    عامل الكرتوين تواصيل يكاد يلغي املدينة كمرجعية وجمال حيوي للتحرك ،واألخطر هو 
ّومن ثم قدرة هذه الكوكبة االلكرتونية عىل نسف الزمان واملكان التقليدين ، َ نسف اهلوية الرتاثية ِ

مون وموضوع العمل اجتامعي عربت به الفنانة عن أحد مضلتحل حملها هوية االنجاز املستقبيل ،
املوضوعات التي تشغل فكر ووقت  الكثري من الناس ، هى تلك الكوكبة االلكرتونية املكونة من 

 توتیر )whatsapp( اب واتس  ،)Facebook( الفيس بوك: رموز مواقع الشبكات االجتامعية  ، مثل

)Twitter( والیوتیوب )YouTube(  الفنانة أن تعرب من خالل العجالت أنه من يوقف أرادت
والقاء الضوء عىل عجالت العوملة عن الدوران اجلنوين خاطفا بذلك هوية الفرد أمام الغزو الثقايف 

ما نجنيه من وراء هذه الوسيلة التكنولوجية احلديثة،لتوجد اجلمهور نحو االستخدام األمثل هلذه 
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ة مبارشة  باملجتمع ، فقد جعلت الفنانة اجلزء األوسط من العمل التقنيات احلديثة، فاملوضوع له صل
هو املركز الرئييس للرؤية، جتمعت االلوان من حوهلا  يف توافق وجتانس فرمزت بالطريق يف أسفل 

 من خالل الشعار الذي يرمز لالنتباه  خماطراًاللوحة ، ووصفت رمز ألمهية لتوضح انه هناك أيض
 والتمهل يف الطريق

╘♂║› ▪♠╠ □╝╦╒╣♂║) External Analysis( : 
 املجتمع هو من الفن بمثابة األصل "بأن ١٨٨٨ - ١٨٥٤ج و يرى ) ٢٠١٢آل وادي ،(    يذكر 

) ٥٥ص"(الذي صدر منه والغاية التي هيدف إليها الفنان يسعى من خالل فنه إىل خلق جمتمع مثايل 

يف عرصنا احلايل ، حيث تعترب الشبكة الفنانة يف هذا العمل حتاول أن تعرب عن قضية جدا مهمة 
العنكبوتية وسيلة سهلة للتواصل االجتامعي بني املجتمعات ، واملهم يف املوضوع هو مناقشة 
السلبيات واالجيابيات التي قد ختفي عىل كثري من الناس، فنجد أن مثل هذه القضايا املهمة يف عرص 

 فنية اهتمت بقضايا املجتمع وتساهم أعاملل احلايل عرص التكنولوجيا والتقدم ، قد برزت من خال
يف وضع معاجلة لتلك القضايا املعارصة ، التي أكسبت اللوحة القيمة اجلاملية واملعنوية ، والتي 

 .لفهم الفنان وإدراكه هلا ارتبطت بالفكر التجريدي 
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  نبض الشارع

 .  
  وياحمد عنقا) ٢٠(شكل

  خامات مختلفة
  )installation( التركیب في الفراغ
  )Edge of arabia( حافة الجزیرة العربیة

)٢٠١٢(  

  Descriptive analysis :    
 يف منتصف قاعة العرض لتأخذ الشكل الكروي، مغطاة  من mass   يتكون العمل من كتلة 

َاملصدح(مجيع اجلهات باجلهاز اإللكرتوين  ْ و املايكروفون يف الرتمجات احلرفية، من  أ)ِ
،  ثم تم جتميعها يف تلك الكتلة الكروية الشكل لتخرج هبذا الشكل الفني )Microphone)اإلنكليزية

فكون جمسم من جتميع تلك املايكات أو امليكروفونات التي تم تركيبها بجوار بعضها البعض ، 
 عىل حده ًواخرج منها ثالثة ميكروفونات حتى يتم توضيح الفكرة ، ووضعها عىل ثالث كرايس كال
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فوظف الفنان العنارص املساعدة عىل إيصال الصوت ، وركزت اإلضاءة من أعىل الشكل الكروي ، 
  . لتحقق قيمة عالية للشكلوالصورة

  Formal analysis :  
    نجح الفنان يف خطوتني من خالل عرض عمله الفني وهي العالقة بني املجسامت التي 
تؤلف املرشوع الفني ، وتناغم اخلطوط وإبراز الكتلة الكبرية للشكل الكروي وأخفى العنرص 

جسمة التي جتتمع عليها آالف املجسات للصوت كأهنا كوكبنا البرشي فتلك الكتلة الكبرية امل
بينها وبني الشاشة اإللكرتونية ،واملقاعد   وربط  األرض الذي أصبح ميلء باملجسات االلكرتونية، 

ً ثانويا ليس كباقي اًالفارغة التي حتمل أجهزة تعقب الصوت ، وقد أدى الضوء يف هذا العمل دور
وربط الفنان بشكل جيد بني األدوات واآلالت السمعية  لعمل ،األدوات املستخدمة داخل ا

والبرصية عرب خطوط، وأشكال هندسية، وجمسامت ثالثية األبعاد، كأنام يريد أن يقول أن النبض 
، باإلضافة إىل تكرار الشكل الواحد يف املجسم  للشارع يصل عرب تلك األدوات يف عاملنا املعارص

صفة احلدث وأمهيته فتفاعلت يف التأثري عىل إدراك املتلقي يف الكروي ليعطي هذه العنارص 
استحضار احلدث احلقيقي ، ووحدة اللون باختياره اللون األسود يف مجيع العنارص ليتوازن العمل 

 كام أن توظيف الفنان للشكل .يف تناسق بني عنارصه وأجزاءه ويؤكد ترابط الرتكيب الداخيل له 
 .  الفني يثري اإلحساس باحلركة داخل العمل الفنيالكروي وتواجده يف العمل

) Meaning( : 
℅♪■♥♂║ □♠╣║╤♂║ )Internal Analysis( : 

   يف املنجز الفني السابق نجد الفنان أدرك اجلزئيات املكونة للعمل الفني يف املجسم املكون 
ية، واالجتامعية ،واالقتصادية من املايكات، والتي تعرب عن القنوات اإلخبارية وكثرة األخبار السياس

،وخاصة يف زمن الثورات العربية والتي ارتفع فيها مستوى آداء السلطة الرابعة وهي الصحافة 
 ،وإن لكل عمل حداثواإلعالم وقوة الكلمة املسموعة واملرئية ،وأن هلا تأثري فعال عىل مسريات األ

 الرمزية بحداثة وواقعية يف القضية التي فني صورة ذهنية يف تفكري الفنان، فالفنان وظف الناحية
 فقد نجح بجمع العنارص املكونة للعمل واالهتامم بنبض املجتمع الذي يعيش يريد أن يعرب عنها ،

 .فيه
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℅♪■♥♂║ □╝╦╒╣♂║ )External Analysis( : 
   إن مضمون العمل اجتامعي واملعرب عن الصحافة واإلعالم وكثرة األقوال يف الصحف، 

الت، واإلذاعات املختلفة والتفسريات املتضاربة مع بعضها البعض، ويف احلقيقة هي الكرة واملج
األرضية كلها واألخبار بصفة خاصة وازدحامها وتداخلها وتضارهبا ،يعكس احلياة املعارصة 

فأصبح الفنان يتعامل مع سنيو غرفيا القاعة من () وينتمي يف أسلوبه إىل مفهوم الفن املفاهيمي 
ءة وصوت ومشاهد وفراغ حيث يعرب عن عالقة املتلقي بالعمل الفني من منظور الفكرة يف إضا

العمل ليدرك مدى أمهية اخلروج عن املسطح واالهتامم بالفراغ ليصبح العمل اكثر تفاعل مع 
 .املشاهد للعمل وهذا ما أكدته فنون ما بعد احلداثة 

 والتعامل الواقع فهم مظاهر من اًمظهر يعد التشكييل الفن" أن )٢٠٠٨عبيد،(ويشري 
 اًمفتاح اإلبتكارية طبيعته خالل من الفن فكان العلمية، الروح عليه غلبت عرصي إطار معه،يف
 ُّلتطور ًنتيجة ذلك ، ليبدع بفنه و اإلنسان استقالل تؤكد التي والتحوالت من التطورات للعديد

َّأد والتي االجتاهات، هذه حول واملفاهيم النظريات  واستخدام الشكل القديم، ِمن ُّالتحرر إىل ْتَ
ِّمتقدمة أساليب َخمتلفة، وتقنيات ُ ِ ُتناسب ُ ِ ٍبمعزل عن َيعيش ْأن الفنان ُيستطيع َفال العرص؛ ُ ِ ْ َ ِجمتمعه، ِ َ ُ 
ُتساعد التي فلسفته وطبيعة ُتساهم قد والتي التشكيلية، ومفاهيمه الفنان ِفكر ِتكوين عىل ُِ ِ  ِيف حتقيق ُ

ٍبنية  ) ٩٤ص( .الفني ِ ِللتشكيل ٍجديدة ُ
َخمتلف ِنتذوقها من التي والتعبريات َّذلك تالحظ الباحثة أن تتعدد املفاهيم الفنية ويف ُ 

َتعمل ْأن شأهنا ِالرؤية، والزوايا، واالجتاهات للعمل الفني من َ  وتزيد الثقافة الفنية ، ِتوسيع عىل َ
َاستمتاعنا ًتنوع ِّالفن أعاملب ِ ُّ   . اً وتعبريًوثراء اَ
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)(  
ــذاء للفكر   غـ

  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  مھا ملوح) ٢١(شكل

  مجموعة من األطباق المعدنیة
  )installation(تركیب في الفراغ 

  )Edge of arabia(معرض حافة الجزیرة العربیة 
٢٠١٢  

  Descriptive analysis :   
 ورصها فوق بعض يف اً طبقا معدنيا، تم تلحيمها مع١٤٤  جمسم من األطباق مكون من 

مخسة أعمدة متاميزة احلجم تشبه األبراج العالية، كل طبق مغلق عىل الطبق اآلخر، وقد تنوعت 
 أشكال األطباق ما بني املسطحة والعميقة، واألحجام منها ما هو صغري، وسط، كبري، ويظهر عىل

بعض منها نقوش من الزخارف والرتاث الشعبي ذات االلوان الشعبية منها األخرض ، األمحر، 
 .األزرق
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    Formal analysis : 
     اتبعت الفنانة يف طريقة بناء الشكل عىل الشكل التصاعدي وازنت الفنانة فيه بني أجزاء 

تج من إسقاط اإلضاءة عىل العمل باللون األسود، العمل الذي تظهره ككتلة واحدة ، ظهر الظل النا
والعمل يف جممله يوحي بشكل األبراج العالية، حتققت الوحدة يف الشكل وتوظيف الفنانة ملجموعة 
لونية واحدة وهي اختيارها اللون األبيض،لتدل عىل داللة اللون املخزون يف الذاكرة ، والتي 

قديم ، ويعترب االجتاه األفقي هو االجتاه الغالب لعنارص العمل اكتسبتها من البيئة املحيطة والرتاث ال
،فحققت الفنانة االتزان يف العمل من خالل تقسيم األطباق  وتوزيع العنارص، واملساحات أفقيا ، 

 .ًحمققة تنظيم شكيل يف العمل 
 ) Meaning( : 

› ▪♠╠╘♂║ □♠╣║╤♂║  )Internal Analysis( : 
 الفني السابق يرى أن التعبري املنعكس يف العمل إنام يعكس املوروث      املتأمل للمنجز

الرتاثي ،ولقد نجحت  الفنانة يف العودة إىل حنني املايض ،لتؤكد عىل أمهية العودة إىل الرتاث 
واألصالة ، اعتمدت الفنانة يف تكوين فكرة العمل يف توظيفها خلامة من االبيئة املستهلكة ،ولقد تأكد 

 إليه الشكل ،من خالل توظيف اخلامة املصنعة ذات الطبيعة التي تربط املجتمع بالرتاث ُما يرمز
وقفة حنني واسرتجاع لذكريات "الشعبي من خالل التواصل مع املايض ،  فهي كام تذكر الفنانة بأهنا 

قى شاهدة ّقديمة ويف تفاصيل حياة سكاهنا اليومية التي مجعت بقاياها الفنانة بعد أن ختلوا عنها لتب
عىل ذلك الزمن، ومن جانب آخر هي رسالة حتذير لكل من انساق خلف املدنية احلديثة ،وختىل عن 
ّماضيه وإرثه الثقايف ،ألنه رسعان ما سيكتشف أن الثروة املادية زائلة ولكن املوروث الثقايف هو 

ي قامت الفنانة بتنظيم  وبذلك حتقق الفنانة قيمة فنية ومجالية عالية ، أكدهتا بالشكل الت"الباقي
عنارصه يف عالقة تؤكد وحدة التكوين وترابطه ، والتأكيد عىل القيم البنائية واملعامرية التي 
 اًاستلهمت منها يف تركيب العمل  ، فالطبق الواحد رغم بساطة شكله اخلارجي إال أنه له دور هام

العائلة املمتدة ليتشاركوا تناول كأداة للوحدة والرتابط االجتامعي، حيث كان جيمع حوله أفراد 
 .الطعام 
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› ▪♠╠╘♂║ □╝╦╒╣♂║ )External Analysis( :  

الفنانة استطاعت من خالل هذا العمل التعبري عن جمتمعها وتستجمع مفاهيم من تراث 
اململكة العربية السعودية ، والتأكيد عىل أمهية العنرص الشعبي املوروث كقيمة فنية يمكن توظيفها يف 

 )Installation(اض فنية خمتلفة ؛ حققت رؤية تعبريية فنية حديثة لتقدم بذلك تركيب يف الفراغ أغر

 .يتحاور معه املتلقي ويتامشى مع أهداف البحث 
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)(  
  ـرمــــكــ

   
  فوزیة نور) ٢٢(شكل

  نحت 
  المعرض الشخصي األول مركز تسامي 

٢٠١٣ 
  Descriptive analysis  :   

 
     خامة جاهزة الصنع لشكل الدلة العربية املصنوعة من النحاس الذهبي قامت الفنانة 

 بانتقاء اخلامة والتي تتناسب مع فكرة العمل، 
م تثبيتها عىل قاعدة من الرخام ذات اللون األسود، والقاعدة من األسفل واألعىل ذات ت

 .حلمرة، والعمل غطى من األعىل بخيوط نسيج باللون األمحرلون بني الداكن املائل إىل ا
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  Formal analysis :  

ُالعمل الفني يمثل بناء لكتلة نحتية تم توزيع العنارص عليها لتعطي توازن وقوة يف الشكل ، 
اث ُتكامل يف التصميم العام مع العنارص املضافة له ، العمل يعرب عن املحافظة عىل روح الرت

ًمستلهمة ما هو مفيد تشكيلي ، حتقق االتزان وتقوي   مع العمل فالعنارص تبدو متعانقة فيام بينهااُ
 .التأثري التعبريي للشكل 

 )Meaning( : 
› ▪♠╠╘♂║ □♠╣║╤♂║ )Internal Analysis( : 

وز مرجعيات رشقية يف عمل الفنانة تعود بنا إىل تراث وأصالة املايض ، فالدلة رمز من رم
الكرم وحسن الضيافة عند العرب ، عربت هبا الفنانة مما هلا داللة عميقة عىل النفس لتبحث عن 
املايض ، عن رائحة الرتاث ، عن رفاق قدامى وعن قلوب مل تشوهها أغربة األيام تلك هي الرموز 

فنية تشكيلية ُالرتاثية والتي تبعث لنا احلنني إىل املايض أحياء للموروث احلضاري السعودي برؤية 
 .معارصة 

› ▪♠╠╘♂║ □╝╦╒╣♂║ )External Analysis( : 
 حداثأصبح الفنان يف فرتة ما بعد احلداثة يوظف لغة جديدة ليحاول أن يتواصل هبا مع األ

ً مؤكدة بذلك اهلوية العربية اًاالجتامعية ، فأعطى  العمل للرتاث الرشقي معنى متميز وجديد
أنه يتوجب علينا التعرف عىل ما خلفه اآلباء )  ١٤٢٧العتوم،(ف األصيلة بطريقة معارصة ، ويضي

واألجداد من تراث نحبه ونعتز به والقدرة عىل تطويره والتمييز بينه وبني فنون احلضارات 
ه الفنية أعاملومن هنا نجد أن للفنان دور هام يف دراسة الرتاث الفني بحيث تكون .... األخرى

  )١٣٢ص(. ةمتوازنة بني الرتاث واملعارص

 
 
 
 
 



 

 
 

- ٢١٥ -

 

)(  
  )Dynamic (ديناميك
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مساعد الحلیس) ٢٣(شكل 
  )قضیة اجتماعیة دینیة (

  )Metal Track(حدید صناعي مكون من معدن الجنزیر 
  )Conceptual art(فن مفاھیمي 
   سم٧٣/١٥١

  آرت دبي 
٢٠١٢  

   Descriptive analysis :  
ُ مرتا من معدن اجلنزير، تعد٦٠املنجز الفني مكون من  خامة اجلنزير من اخلامات ذات  ً

احلليس ، (الصالبة، واملتانة، والقوة، والرتابط، ويف نفس الوقت املرونة، ومن الناحية العملية  يذكر
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وجزء ) قائد(للحركة ما بني جزء متحرك يعترب اجلنزير عنرصا ناقال "مقابلة شخصية) ٢٠١٢
 . ")منقاد(مستقبل للحركة 

   Formal analysisليل الت
نظم الفنان عنارصه يف نظام إيقاعي ،حيث تتابع ملمس العنارص الذي ربط بعضها ببعض 
ليكمل كل عنرص عىل اآلخر ،أدى ذلك إيل اتزان الرتكيب الداخيل لشكل السجاد ، فتناسقت 

 وعنارصه ، أما عنرص اللون فقد اقترص عىل لون واحد فقط وهو اللون األسود ساهم بذلك أجزاءه
يف تفعيل دينامية الشكل، لذا فإن العمل يعرب عن انتقال الطاقة الروحانية أثناء أداء الصالة من العبد 

 .إىل املعبود يف حركة ديناميكية مستمرة كام يبني ذلك مسمى العمل 
 Meaning  
  : Internal Analysis ║♂╤║╣♠□لتحليل ا

، والدين اإلسالمي اًالسجادة رمز إسالمي مهم يف حياة كل مسلم وهى رمز للطهارة أيض
دين ترابط، ومتاسك، وقوة ويف نفس الوقت دين مرن صالح لكل زمان ومكان، فيضيف 

ركت به، مقابلة شخصية أنه من هنا نشأت فكرة عميل املفاهيمي الذي شا) ٢٠١٢احلليس،(
باستخدام خامة يمكن أن تفرس مجيع ما ذكر إليصال رسالة إىل املتلقي من خالل عمل برصي غري 

 .تقليدي
› ▪♠╠╘♂║ □╝╦╒╣♂║ External Analysis :  

ُيعد مضمون وموضوع املنجز الفني السابق موضوع اجتامعي فأصبح الفنان يتعامل مع كل 
االجتاهات احلديثة ، ساعدت عىل تكوين فكر ماهو حديث مناسب للعرص ومع تطور النظريات و

 .لدى الفنان ليساهم يف طرح قضايا معارصه مستلهمه من دينه وإبراز هويته فيها
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)(  
رآن الكــر ــم ــ ــــر القــ    ـــجـ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  محمد حیدر) ٢٤( شكل
  )(installationالتركیب في الفراغ 
  سم٤٠×٥٠

  )٢سدرة (عة الفن المعاصر بجدة مجمو
٢٠١٣  

  Descriptive analysis  :  
تكوين معدين، يتكون العمل من ثالث أجزاء رئيسية ،عبارة عن ثالث من الكتل ذات 

ُ حلمت ونقش عليها اهليئة اخلطية للقرآن لونه ابيض،) stand(شكل مربع ، مرتكزة عىل حامل ُ
بات النصية املوجودة عىل غالف القرآن الكريم والزخارف املستوحاة وهى الكتاKoran الكريم  

ُمن الفنون اإلسالمية ، ،طيل عىل اثنني منها باللون األسود، والكتلة التي يف املنتصف باللون 
 .األخرض، ومجيع النقوش باللون الذهبي أثرت القيمة الفنية للعمل 

  Formal analysis : 
ِ أضافه الفنان يعلل به متام اجلامل ، قسم اً جديداًكل املجسامت الثالثة يرى عنرصاملتأمل لش ُ َ ُ ُ

الفنان عمله إىل ثالث أقسام ترتبط بعضها ببعض يف بناء كيل شكيل ، من خالل عنارص العمل التي 
الفن وزعها يف ترتيب منتظم ،وتتجه الرؤية للكتلة التي يف املنتصف للون األخرض ليشري إىل رمزية 
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اإلسالمي ، وأن فخامة اخلامة هلا دور يف إكساب الشيئ املصنوع بالتميز ، ولكن ليس يف حالة القرآن 
الكريم فقداسة هذا الكتاب جاءت من قداسة ما انزل فيه وأنه ال يمسه إال املطهرون ، فاللون 

 السالم ، األخرض يضفي عليه قداسة خاصة ؛ فهو لون اجلنة، ولون راية التوحيد، ولون غصن
 توظيفه للون الذهبي الذي عرف بزخرفة املصاحف واللوحات اًأضاف جزئية مجالية للعمل ، أيض

الدينية و اللون الذهبي يعطي إحساس باملساحة وبالعظمة والفخامة وأضفى صفة القداسة عىل 
 يف املساحة العمل ، فالنافع واجلميل اليكاد ينفصل كل واحد منهام عن اآلخر، ، املجموعة متساوية

،ومنتظمة يف العدد ختضع لتنظيم قائم عىل مجاليات الشكل ، ليبدع منها صيغة فنية مجالية حديثة 
 .خاصة به 
 Meaning  

› ▪♠╠╘♂║ □♠╣║╤♂║ Internal Analysis : 
أن قراءة  ،   من منطلق اهلدف الذي يسعى إليه البحث فالدور الفاعل يف االرتقاء باملجتمع 

، افسة عظيمة يف االرتقاء باملجتمعكريم ،والتدبر يف معانيه،والسعي للعمل به يعترب حتقيق ملنالقرآن ال
فالقرآن الكريم غاية رفيعة وعظيمة ،والفنان هدف بعمله هذا التغري يف املجتمع إىل األفضل ، 

صغر،  عن أخالقه لتغرس يف األبناء منذ الاًيلتمس يف شعبه وأفراده حبهم للقرآن الكريم،وبحث
فيولدون منه أفكار صاحلة للمجتمع ،فالرتبية عىل كتاب اهللا تعاىل تأصيل للمبادئ ومتكني للقرآن يف 
القلوب، وثبات عىل دين اهللا تعاىل، ومحاية للجيل من مضالت الفتن ، تستدعي إدراك ومعاجلة 

، ة االجتامعية، والسياسيةأو احلياالواقع وإصالحه ، وهذه صلة قرآنية ثالثية األبعاد ،سواء يف الرتبية 
 .واالقتصادية 

› ▪♠╠╘♂║ □╝╦╒╣♂║  External Analysis : 
   عرب من خالل هذا العمل الفنان عن مضمون اجتامعي وديني ،وهو أثر وتأثر الفنان 
باملجتمع من حوله يف هجر بعض األفراد للقرآن الكريم ،ومايرتتب عىل ذلك من هالك للمجتمع ، 

ن السعادة بني أيدينا ونبحث عنها يف أفراد املجتمع ، فاستحدث الفنان وسيلة فمن املؤسف أن تكو
بني األسلوب الواقعي والرمزية يف عمله بلغة تشكيلية جديدة  سادت يف إبراز فكرته ومجع الفنان

 .ليحقق بذلك هدف أسايس لالرتقاء بعمله اإلبداعي 
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)(  

  املغناط سية والكعبة

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  احمد ماطر) ٢٥(شكل 
  مغناطیس ـ برادة حدید ـ 

  )installation(التركیب في الفراغ 
  )Venice Biennale(بینالي فینیسیا

٢٠٠٩  

  Descriptive analysis :    
 لقطعة مغناطيس) Photographic(عبارة عن عمل تركيبي جمسم ،ومزود بالتصوير الضوئي 

)Magnet(أو متجاذب يف املنتصف، وحوهلا موجات دائرية برادة حديد تنتظم وتتخذ اجتاه  أوالقطاب 
خطوط املجال املغناطييس، حتركها من حتتها قطعة مغناطيس أخرى حتى تعطي حركة جذب وتنافر 

احلجاج يف حالة صالة وعبادة حول الكعبة باعتبارها  وكأن بسيط لربادة احلديد يف مركز العمل،
   . مركز الكون
  Formal analysis :  

ُيركز الفنان جل اهتاممه عىل إبراز الكتلة يف املنتصف وحدودها اخلارجية، مستفيدا من  ُُ
إدخال خامة احلديد املغناطيس والتي تتميز بمغناطيسية عالية  عند توظيفها ،وقد نجح هذا العمل 
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هذا العمل الرتكيبي املتميز ببناء متامسك عىل املجسم الرتكيبي واللوين، فاستطاع الفنان أن جيعل من 
ليؤكد لنا اإلحساس باحلركة والديناميكية (املستوى البرصي، من خالل ترابط األحجام املختلفة 

،أوجد بذلك خصائص الفراغ للكتلة ، و القيمة اللونية يف املساحة البيضاء يف األرضية والكتلة التي 
شكل اهلنديس يف العمل الفني يعرب عن معنى حيث يوضح ترمز للكعبة ولوهنا األسود فإن ال

شكل املربع يف العمل الفني يعني التوازن والقدسية،ألن هذا الشكل بالنسبة ) ١٩٩٥قانصو،(
ُ، فالكعبة بيت املقدس األول وقبلة املسلمني ) املركز(للمسلم حيقق عالقات متوازنة حول نقطة 

  )١٠٩ص(. بنيت عىل أساس مربع

إحساسا بحركتها الالهنائية يف حميط الكتلة،واعتمد الفنان عىل تقنية بناء الشكل    فتوجد 
  من قيمة الفراغ يف العمل الفني كعنرص برصي للعمل عمد إىل اًثالثي األبعاد، واالستفادة أيض

تشكيله بصورة تركيبية،ليصبح للعنرص قيمة تشكيلية وتعبريية حتمل مضامني وأبعاد فلسفية ومجالية 
 .عددة مت

 Meaning : 
› ▪♠╠╘♂║ □♠╣║╤♂║ Internal Analysis : 

   أن املتأمل ملحور الكعبة املرشفة يلحظ مدى تأثريها عىل راحة النفس وفيها نوع من 
املعاجلة النفسية للمتلقي، فالفنان عرب عن عمل بتعبري بسيط ذايت مستوحى من املشهد اليومي، 

  سيعلم ولو القليل عن اإلسالم، فيدرك فورا أنه ً الفنان مسلم فحتامّفاملتلقي األجـنبي حني يعلم أن
املشهد الديني واضح يف " ّأن) اتصال شخيص(قد تأثر بفكرة الطواف حول الكعبة،ويذكر امحد ماطر

نا للصالة مخس مرات يف اليوم لنعود إىل العمل، الدين أصيل يف حياتنا، أعاملنقطع . حياتنا اليومية
ُنا الفنية باعتباره الرشيان احلي،فكل عمل فني جيب أن حيمل حيايت أعاملن يظهر يف لذلك جيب أ

هذه هي هويتي التي أستطيع أن أشتغل عليها، وأكون صادقا فيها أكثر من كوين . احلقيقية والبسيطة
  ."أمحل قضية ليست قضيتي، أو فكرا ليس من فكري

› ▪♠╠╘♂║ □╝╦╒╣♂║ External Analysis : 
ل يوضح التوظيف التقني للخامة يف فنون مابعد احلداثة ، جاء يف تصور الفنان    العم

ًللتأكيد عىل أمهية تشكيل الفكرة كرؤية كلية تشكيلية ،فاملتأمل ملجمل العمل يدرك أنه قد أخذ شكال ُُ ُ 
اد  الفنية عند عرضها للجمهور ، أو املتلقي يف صالة العرض، فاستفعاملغري مألوف يف كثري من األ
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ًوبناء عىل ذلك من توظيف اخلامة  وهى املغناطيس وهو اجلذب ، واملسلمون ينجذبون إىل الكعبة 
حتقق ماتوصل إليه البحث من أهداف يف الكشف عن جماالت إبداعية بام يتناسب مع القرن احلادي 

 .ن والعرشين ، وتطوير قدرة الفنان عىل التجريب واالبتكار خللق أشكال فنية حديثة يف الف
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)(  
  الصيد الثم ن

  

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نھار مرزوق) ٢٦(شكل 
   فلین–شبك صید 

  )Digital Art(فن مفاھیمي 
  المعرض االول لفن المیدیا

٢٠١١  

    Descriptive analysis  :  
بشكل سالل، ووضع ) ٦(ن العمل من شبكا يستخدمه الصيادون للصيد عدد    يتكو

 . بداخلها جمموعة من احلروف العربية امللونة ، وظف بذلك خامة الفلني يف تشكيل تلك احلروف 
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  Formal analysis : 
عنارص  الوحدة والتكامل بني أحداث  احدث الفنان يف التكوين الشامل للعمل من حيث 

 يف أشكال والوان احلروف املتداخلة مع اًالعمل من خالل عمليات التنظيم، فنجد العمل يتوازن لوني
ُبعض مما أوجد نوع من البساطة يف التعبري والرتكيب بعد عن التكلفة ، يالمس مجال األلوان فيه 

  .ُويساهم باإلحساس يف البهجة اجلاملية من خالل تنوع الوان احلروف 
 Meaning : 

› ▪♠╠╘♂║ □♠╣║╤♂║ Internal Analysis :  

الذي جيب احلرص عليه وهى لغتنا العربية،   رمز الفنان هبذا العمل بأنه هو الصيد الثمني 
والبعد عن دخول يف املصطلحات الغربية عليه ،ألنه صيدنا الذي يستمد مجاله وقدسيته من القرآن 

) م١٩٨٥الربيعي،( بجامليات احلرف العريب ،يشري اًتهوي ،مسالكريم ،ومن تراثنا العريب األصيل
 كام يعكس طبيعة هذا العامل الفكري كتسجيل فهو "الوعي اللغوي" من اً هاماًيشغل احلرف جانب

ّومن ثم  اًالوسيلة املادية لتجسيد اللغة مرئي َ  عند قراءته لتربز أمهية احلرف يف عامل اللغة اًمسموعِ
  )٢٢٩ص.(

› ▪♠╠╘♂║ ╝╦╒╣♂║□ External Analysis :  

حيث عرب هذا العمل ه الفنية ، أعامل التشكييل السعودي اهلوية العربية يف الفنانُبرزت لدى 
والطرح احلديث يف عامل التشكيل والتعبري الفني بأسلوب عن قوة الفكرة، وبساطة التنفيذ، 

و يؤكد عىل هذه القضية حتى املفاهيمية،فعاد الفنان إىل القيم ، واألصالة ، والتمسك باهلوية ،وه
يتسنى لنا التمسك بآثارنا وجمدنا والبحث عن حلول تشكيلية لتعرب عن مدى تفاعل الفنان مع 

 . من حوله برؤية تشكيلية معارصةحداثاأل
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)(  
و ــ   رالعلم نــــ

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سعید قمحاوي) ٢٧(شكل 
  سم١٥٠/٧٠

  ممعرض نشاركك
٢٠١٢  

  Descriptive analysis :   
لوحة مستطيلة من خامة اخلشب أوحت لشكل الكتاتيب التي كان املسلمني يتعلموا عليها 
القراءة والكتابة ، اخللفية باللون األسود مطبوع عليها زخارف إسالمية وكتابات خطية املستوحاة 

ن املنتصف  ويف أطراف اللوحة من أربع جهات وضع من كسوة الكعبة الرشيفة، ويف أعىل اللوحة م
 .عليها قامش من النول اليدوي منقوش عليه زخارف إسالمية هندسية ونباتية 

  Formal analysis : 
زخارف مشرتكة مع كتابات عربية لتتألف فيام بينهام يف عمل تشكييل موحدا ، جيمع 

 بذلك روعه ومجاليات التشكيل يف اخلط العريب ، إيقاع التصميم بني الوحدة والثراء ، ليتضح
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 .تناغمي لكلمة أقرأ ، توزيع العنارص يف تناسب تام 
 Meaning :  

› ▪♠╠╘♂║ □♠╣║╤♂║  Internal Analysis : 
عرب الفنان هبذا العمل ليوضح أنه من خالل هذه اللوحة اخلشبية كانت بدايات التعليم 

لعلم انطالقا من خاصية الشمول  التي متيز هبا الدين اإلسالمي لغة والذي يتسم بالبساطة، فا
احلضارة والتقدم وأن أول كلمة نزل هبا القرآن اقرأ فكانت أول حجة تسمو بقدر العلم، وتنوه 

،  ولقد متتع  بقيمته ، وتذكر القراءة والكتابة وجتعل اللبنة األوىل يف بناء كل فرد أن يقرأ ويتعلم
مهية يف احلياة اإلسالمية، ومن خالل الكتابة اخلطية للعلم نور داللة رمزية للغة العلم بمكانة ذات أ

إضافة إىل ما للعلم من ،ولغة احلضارة والتقدم ، وجتعل اللبنة األوىل يف بناء كل فرد أن يقرأ ويتعلم 
ات مكانة يف نظر اإلسالم حيث هو فريضة عىل كل مسلم ومسلمة،ومن خالل الشكل ذا الكتاب

 .اخلطية لكلمة أقرأ مع الزخارف ليظهر الفنان روائع الفن اإلسالمي 
› ▪♠╠╘♂║ □╝╦╒╣♂║ External Analysis :  

املنجز الفني يوضح اهتامم الفنان بقضية جدا مهمة وهي العلم توسيع للمدارك والفكر 
 نبيه حممد عليه لينمي الثقافة واإلبداع من جديد ، فأمتنا اإلسالمية هي أمة أقرأ منذ أن أمر اهللا

هات الصالة والسالم بأقرأ، ليدل عىل امهية العلم والتعلم يف هذا العرص  يب   جتتأ ر ا ان بأسا للف
متعه  ها ویعرب عهنا يف قضا   يو ثة  جماحلد ظف ل   .ی
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)(  
ـــــرأ   اقــــ

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عبد العزیز مھدي) ٢٨(شكل
  )یة اجتماعیةعلمیةقض(إقرأ 

١٥×٣٧×٤٢  
  تأثیرات جانبیة

٢٠١٤  

   Descriptive analysis:  
املنجز الفني السابق عبارة عن حامل للكتب من خامة اخلشب وعليه ثالث أرفف موجود 

ت دم  ك هبا  سمى د  س  ن ايس  شب قطع صغرية من  امة املعدن بعدة الوان ا هيب ، والفيض ، وا س  ل  ل 
نا بأشاكل ا ب تو تو   بعض  ها  بعض ك ت األوراق  ل  ل ب   .ث

  Formal analysis  :  
دقة متناهية مع تنظيم للعنارص والبنية العامة للشكل يف توازن وتناسب،ليحاول أن يصل بنا 
الفنان إىل مجاليات الشكل املستوحى من شكل الكتب ، لقد نجح الفنان يف إبراز هذا املجسم 

 . يبي من خالل شكل العنارص املنظمة يف ايقاع تناغميالرتك
 Meaning :  



 

 
 

- ٢٢٧ -

□♠╣║╤♂║ › ▪♠╠╘♂║  Internal Analysis : 
   املعنى الداليل للمنجز الفني السابق يوجه رسالة مفادها أمهية  الكتاب والقراءة ،فاملكان 

ديق ساعة الوحدة ، هييم بال كتاب كاجلسد بال روح فهو غذاء للعقل ، وهو اجلليس واألنيس والص
بنا يف دنيا علمية مجيلة توسع مدارك الفكر لتنمي الثقافة واألمل واالبداع من جديد ، وبام أن العرص 
احلايل هو عرص التكنولوجيا ومع ظهور التقنيات احلديثة ، حتولت املكتبات إىل أرفف تعلوها الغبار 

حثني فقط ، لذلك يوجه الفنان خطاب مجايل فقط ، وال يمكن االستفادة من تلك الكتب إال للبا
 . منه يف معاجلة لتلك القضية املهمة باملجتمع اًومفاهيمي اسهام
› ▪♠╠╘♂║ □╝╦╒╣♂║   External Analysis : 

   مضمون العمل اجتامعي فيتضح لدى الفنان التشكييل السعودي من خالل هذا العمل 
 حيث قوة الفكرة وبساطة يف التنفيذ ، ليأيت العمل "إقرأ"ل  من عنوان العماًإبراز اهلوية العربية ابتداء

يف سياق الفن ذو املضمون املفاهيمي ،وبام أن املجتمع يواجه حتديات يف عرص يشهد هنضة علمية 
 تالزم املصطلحني العلم والتكنولوجيا ، فالعلم هو قاعدة ًوتكنولوجيا واسعة النطاق،  فنرى دائام

تباع سلسلة من اخلطوات للتنبؤ بالنتيجة الصحيحة ، أما التكنولوجيا حتلق معرفية منظمة من خالل ا
باألنظمة ملراحل السعي للعلم نفسه وطالب العلم هو من يستطيع أن يسخر تلك التكنولوجيا 
لألفضل، فأراد الفنان أن يشارك املجتمع من خالل التعبري بعمل حيوي فكرة وقضية مهمة يف جمتمعه 

. 
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 ضوء ما توصلت إليه الباحثة، واملتوافق مع أهداف البحث، وما تضمن من أساليب يف

وموضوعات للقضايا االجتامعيه التي شملت الفن التشكييل املعارص تم من خالهلا رصد النتائج 
                  -:التالية

، عرب   الفنية نحو املعارصةعاملحقق الفنان الرؤية الفنية اجلاملية، واخلروج باأل  -١
ة دون التخيل عن مصادر اإلهلام الرتاثي، موضوعات ومضامني تشمل قضايا املجتمع 

  : حولحتقق اهلدف األولأسهم ذلك يف وقد   .بكل معطياهتا الفكرية والبرصية
معرفة دور الفنان التشكييل السعودي يف توظيفه لقضايا املجتمع بام يتناسب مع القرن 

 .ي والعرشين احلاد
 الفنية املجسمة وماهلا من خصائص يف إثراء الثقافة الفنية ، وهو ما عاملسامهت األ  -٢

حتقق ، بام جيعل هذه النتيجة  عرب عنه الفنان يف استجابته للقضايا االجتامعية العرصية
 . للدراسة اهلدف الثاين

َ؛ ومن ثع املواضيع يقدرة الفنانني التشكيلني وجدارهتم يف تنو  -٣  تنوعت التقنية يف ّمِ
ة هلا هويتها املتفردة َلتقديم معارصو واالنتامء ، تحقيق مفهوم االرتقاء، ل العمل الفني

ّومن ثم   .واملتأصلة َ  يف  ، للدراسةُيوافق اهلدف الثالث تتضح هذه النتيجة مع ماِ
يئة واالرتقاء بالب، التأكيد عىل دور الفنان التشكييل السعودي يف حتقيق االنتامء 

 .واملجتمع 
من ، أعطت الدراسة التحليلية مؤرشات عن بعض القضايا التي يعاين منها املجتمع   -٤

 .   الفنية املعارصة للفنان التشكييل السعوديعاملخالل األ
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 توصلت إليها الدراسة،وأبرز التوصيات ُيشتمل هذا الفصل عىل ملخص ألهم النتائج التي
داة املستخدمة يف واأل، ً، بناء عىل تساؤالت الدراسة التي تقدمها الباحثة يف ضوء تلك النتائج 

  .الدراسة

 
التي وظفها ة أن للمفاهيم الفنية احلديثة تضح لدى الباحثامن خالل الدارسة النظرية   -١

 اً وثيقاًوارتبطت ارتباط،  عىل تطور أعامله اً واضحاًه الفنية أثرالفنان التشكييل يف أعامل
َّومن ثمبمجتمعه ؛ ليتضح التوجه نحو املعارصة واالهتامم بالقضية االجتامعية ؛  َ ْ  التفاعل ِ

 .االجتامعي بني الفنان وجمتمعه 
العربية مكان جتسيد الفن التشكييل يف اململكة إ ما  : تساؤل الدراسة الرئيسنلإلجابة ع  -٢

يتضح يف جتسيد الفنان التشكييل السعودي لقضايا فإن ذلك  ؟السعودية لقضايا املجتمع
، حيث   وذلك من خالل اهتاممه ومشاركته بواقع جمتمعه؛املجتمع يف أعامله الفنية املعارصة 

جتسيد أفكار تعرب عن القضايا االجتامعية ؛ نتيجة تعدد وتنوع مصادر عن ساعد يف الكشف 
 .  واخلامات، والتقنيات املناسبة  ،يةالرؤ

 عينة الدراسة من الفنانني والفنانات  معمن خالل إجراء الباحثة املقابالت الشخصية  -٣
الحظت الباحثة رضورة إثراء اجلانب الفكري والفلسفي لدى الفنان ، من خالل االهتامم 

ارصة ؛ ليبقى فكر ومناسبة العمل الفني للقضايا املع، باملضمون واملوضوع االجتامعي 
 ؛وليس التجريب باخلامة أو األداة التي يوظفها يف عمله ، الفنان هو املسيطر عىل العمل 

 .وذلك للتأثري الفكري الواضح عىل تلك القضايا واملنظومة االجتامعية ككل
 استخدام األساليب املعارصة يف إبراز القضايا إمكانما :  تساؤل الدراسة نلإلجابة ع  -٤

تضح من خالل فإن ذلك ي  ؟ية يف الفن التشكييل باململكة العربية السعوديةاالجتامع
مما أدى إىل ؛ االستفادة من فكر وفلسفة فنون ما بعد احلداثة لدى الفنان التشكييل السعودي 

طرح أفكار ومداخل تشكيلية للتعبري عن موضوعات ومضامني اجتامعية بمعطيات العرص 
ّ؛ ومن ثموالتكنولوجيا  َ  .اجتامعية،  ً مجاليةً فنيةً قيامْققت حِ
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 أفراد العينة من الفنانني والفنانات مع تساؤالت املقابلة عنالحظت الباحثة من اإلجابة   -٥
، وأن   عىل وجود أعامل فنية جسدت قضايا املجتمعاقترصتجابات اإلأن : التشكيلني 

م الفنان ببعض  اهتام، مع ٍتركيز الفنان كان عىل القضايا االجتامعية بشكل أساس
 ومن تلك  . شتى جماالت احلياة االجتامعيةإىل املوضوعات ّتطرقتاملوضوعات ؛ لذلك 

يتضح ذلك من خالل إقامة . قضية التدخني واملخدرات  : -عىل سبيل املثال- القضايا 
 قضية العنف  :اً وأيض.املعارض الكاملة ؛ للوعي بمدى خطورة تلك املشكلة يف املجتمع 

 من خالل تنظيم معرض بالتعاون مع مؤسسة رعاية الشئون االجتامعية ومجعية  .األرسي
وأفاد نصف أفراد العينة أن القضايا الوطنية ) . هـ١٤٣٥لعام (الثقافة والفنون بجدة 

ٍ، وأبرز مثال عىلُالرتاثية تعد من أبرز القضايا لدى الفنان يف نتاجه الفني  معرض :  ذلك ُ
 جتسيد الكعبة  :ومنها؛  يعقبها القضايا املرتبطة بموضوعات دينية  ثم .اجلنادرية بالرياض

يتضح .  من املعاجلة النفسية للمتلقي ٌوفيها نوع، ومدى تأثريها عىل راحة النفس ، املرشفة 
 هناك و.وحممد الشهري ، وسعيد قمحاوي  محد ماطر ،أ :ني  من الفنانٍّعامل كلأ يف ذلك

 . وابراهيم أبو مسامر ،  عبد النارص غارم :ني َعامل الفنانأ:  من أبرزها ،قضايا سياسية 
أبرز من ، وقضايا املرأة يف الفن التشكييل السعودي عىل االهتامم  كام أظهرت النتائج تركيز  -٦

أما معاجلة الفن . محد الغامدي أ: الفنانني الذين اهتموا بقضايا املرأة يف نتاجهم الفني 
لقضايا اأما  و.خفاق شديد يف تناوهلا إتغريب فقد كان هناك التشكييل لقضايا العوملة وال

 .القصور بو، اتسمت باملعاجلة الناقصة فالثقافية 
ّ؛ ومن ثمري فلسفة الفنان الفكرية يرت القضايا االجتامعية يف تغّأث  -٧ َ  أعامل فنية ْظهرت ْ

أدى بذلك إىل و ،مما ساهم يف االهتامم بالبيئة ومحايتها ؛ معارصة تطرقت للقضايا البيئية 
معرض معلقات بفن جدة : ومن ذلك . ها عرب الفن التشكييل إليتطور نظرة أفراد املجتمع 

٢٠١٤ (٢١ . ( 
د الفنان التشكييل أكثر قضايا املجتمع ؛ ولكن ال يزال التطرق لتلك القضايا يشوبه ّجس  -٨

حثة أن الفنان  الحظت البا :إمكان جتسيد الفن التشكييل لقضايا املجتمععن  و .القصور
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 من خالله أن يتواصل مع هالتي جتعله يستوعب أن الفن رسالة يمكن، تنقصه الثقافة الفنية 
 .قضايا جمتمعه 

 
تتقدم الباحثة بعدد من ، ًبناء عىل ما أسفرت عنه الدراسة النظرية وامليدانية من نتائج 

 :ما ييل   يمكن إمجاهلا يف ،التوصيات
ة تضمني القضايا واملشكالت املرتبطة باملجتمع والبيئة يف املقررات الدراسية رضور  -١

، والرتكيز عىل القضايا واملشكالت ) مرحلة الدراسات العليا(مرحلة التعليم األكاديمي ، ب
 .املحلية املؤثرة يف املجتمع 

ضمني تتستدعي إثراء اجلانب املعريف للمناهج الحظت الباحثة أن الرضورة يف جانب   -٢
مرحلة بوحدة دراسية تشمل ظاهرة من قضايا املجتمع املعارص يف مناهج الرتبية الفنية 

ُ بحيث يساهم ذلك يف إشباع حاجة ؛ تهالتعليم العام ، التي هي من واقع الطالب وبيئ
كمامرس للفن، ومعلم   وحل مشكالته ، وحتسني ظروف حياته يف كافة املجاالت ، ،املتعلم

 مما ؛ هدف تنمية الشعور باملسئولية االجتامعية يتحقق وبذلك .، ومتذوق  للرتبية الفنية
، تتناول حتليل تلك األعامل الفنية ؛ للكشف عن   جديدة لعمل أبحاث مستقبليةاًبفتح آفاق

 .  من خالل تعبريه الفني، املشكالت التي هي من واقع حياة الطالب اليومية 
 .   دعم الفنان ماديا ، ومعنويا  من خالل ،يل السعودي رضورة تثقيف املجتمع  بالفن التشكي  -٣
توجيه البحث العلمي وطالب الدراسات العليا إىل إجراء املزيد من الدراسات والبحوث   -٤

 . وما يقدمه للمجتمع  ،حول الفن التشكييل
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  . القرآن الكر م - ١
  : ا  ديث الشر ف - ٢

مسند اإلمام أمحد بن ابن حنبل ، أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين ، 
مؤسسة : دل مرشد، وآخرون  عا-، حتقيق شعيب األرنؤوط ) ٦/١٦٧(، حنبل 
 ) .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١(، الطبعة األوىل ، الرسالة

اجلامع املسند =  ، صحيح البخاري  إسامعيل أبو عبد اهللا البخاري اجلعفيالبخاري ، حممد بن
حتقيق  ، )٣/١٣٩٥(الصحيح املخترص من أمور رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وسننه ، 

 ) .هـ١٤٢٢(دار طوق النجاة ، الطبعة األوىل،  : حممد زهري بن نارص النارص 
مسند الصحيح = صحيح مسلم النيسابوري ، مسلم ، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي 

حتقيق ) ٤/١٧٦٨ (املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
 .  بريوت - دار إحياء الرتاث العريب : حممد فؤاد عبد الباقي 

 حتقيق ،) ٨/٢٣(، جممع الزوائد ومنبع الفوائداهليثمي ، عيل بن أيب بكر بن سليامن ، نور الدين ، 
 ) .م١٩٩٤-  هـ ١٤١٤(ط ، .مكتبة القديس، القاهرة ، د: حسام الدين القديس 

 : مراجع ومصادر عامة - ٣
بريوت ، -دار صادر : ، حممد بن مكرم بن عىل أبو الفضل ) ١١/١٢٦( ، لسان العربابن منظور ، 

 ) .هـ١٤١٤(الطبعة الثالثة ، 
  .فنية ونظرياهتاتاريخ الرتبية ال . )٢٠١٣(أبو النور ، إيامن 

 .دار الفكر العريب: القاهرة  . املجتمع اإلنساين يف ظل اإلسالم) . بدون. (حممد ، أبو زهرة 
 عامن :دار جرير ) ١( طاملدخل إىل الرتبيه الفنيه). ٢٠٠٦(أبو شعرية ، خالد 

دار الكتب : ليبيا  . العدالة االجتامعية يف النظرية العاملية الثالثة. ) ٢٠١١. (سلوى عياد ، أبو عجاجة 
 .الوطنية 
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دار الكتب :  ليبيا العدالة االجتامعيه يف النظريه العاملية الثالثة) ٢٠١١. (ابو عجاجة، سلوى عباد 
 ).  م١٩٩٣/  هـ ١٤١٤(الوطنية ، 

مدير مركز البحوث  .ٌالرتبية اإلسالمية علم ثنائي املصدر) . ١٤٢٨. (صالح بن عيل ، َّأبو عراد 
 . بكلية املعلمني يف أهباالرتبوية 

الطبعة . عدنان عيل :  ترمجة .الواقعية اجلديدة والنقد السينامئي. ) ٢٠١١. (غويدو ، أريستاركو 
 ) .كلمة(هيئة أبو ظبي للثقافة والرتاث : اإلمارات العربية املتحدة ، أبو ظبي ، األوىل 

املوسوعة : ل منشور عىل موقع مقا . فلسفة العدالة االجتامعية) . ٢٠١١. (زهري ، األعرجي 
 .اإلسالمية 

،الرياض خادم احلرمني الرشيفني امللك عبداهللا بن عبد العزيز) ١٤٣٠.(عبد العزيز فهد ، آل سعود 
 .فهرس مكتبه امللك فهد الوطنيه للنرش:

 حتوالت الرسوم الشخصية يف الرسم األورويب احلديث) ٢٠١٢(آل وادي ، عيل ؛ البكري ، صالح 
 .دار صفاء للنرش والتوزيع : امنع)١ط(

األبعاد املفاهيمية واجلاملية للدادائية وإنعكاساهتا يف فن مابعد ) ٢٠١١(آل وادي ، عيل ؛ احلامتي، االء 
 .دار صفاء للنرش والتوزيع:  عامن ، الطبعة األوىل ،  احلداثة

، الطبعة األوىل ،  داثةاستطيقا املهمش يف فن ما بعد احل) ٢٠١١(آل وادي ، عيل ؛ عبادي ، رحاب 
 .دار صفاء للنرش والتوزيع: عامن 

 .دار صفاء للنرش والتوزيع:  ، عامن فلسفة الفن وعلم اجلامل) ٢٠١٢(آل وادي ، عيل شناوة 
،  بنائية الشكل اخلالص يف الرسم التجريدي احلديث) ٢٠١٢. (آل وادي، عيل ؛ الدليمي، رياض

 .لنرش والتوزيعدار صفاء ل: عامنالطبعة األوىل ، 
 .مكتبة األقىص:  ، عامن املناهج بني الثوابت واملتغريات) .  م١٩٩٠. (لياس ، طه احلاج إ

رشكة املطبوعات : بريوت . الطبعة األوىل  . التيارات الفنية املعــارصة). ١٩٩٦. (حممود ، أمهـــز 
 .للتوزيع والنرش 
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  .الرتبية األخالقية) ت. د . (عدنان ،  باحارث 
ترمجة ( فن االقتناء دليل  هواة مجع األعامل الفنية املعارصة) ٢٠٠٩(باك،لويزا؛ جرير، جوديث 

 .دار الكتب الوطنية للنرش : أبو ظبي ) جمموعة من املرتمجني
: القاهرة  . دراسة موجزة يف نظريات علم االجتامع، النظام االجتامعي ) . ١٩٧٣.(غسان زكي . بدر 

 .دار النهضة العربية 
اعداد برنامج تعليمي يف جماالت الفنون التشكيلية يصلح كمدخل لتنمية . ٢٠٠٦. نشأت، الرببري

املؤمتر العريب حول التعليم العايل وسوق . املشاريع الصغرية لدى   طلبة وطالبات اجلامعة
 .العمل

 .ربيةمركز دراسات الوحدة الع:  بريوت ،املجتمع العريب املعارص) . ٢٠١١. (حليم ، بركات 
 .ت .ط ، د.مكتبة لبنان ، د:  ، قاموس مطول للغة العربية  ، حميط املحيطبطرس ، البستاين

: عامن . ، الطبعة األوىل  قراءة يف نصوص احلداثة وما بعد احلداثة) ٢٠١١. (بعيل، حفناوي رشيد 
 .دروب للنرش والتوزيع 

اهليئة املرصية : القاهرة  ، ن ما بعد احلداثةاجتاهات النقد يف فنو) . ٢٠٠٧. (خالد حممد ، البـغـدادي 
 العامة للكتاب 

 . ، دار السالم التواصل األرسي) ٢٠٠٩(بكار،عبد الكريم 
 ، ٣ط  ،النظام السيايس والدستوري للملكة العربية السعودية) . ٢٠٠٠. (أمحد بن عبد اهللا ، بن باز 

 .دار اخلرجيي للنرش والتوزيع : الرياض 
دار : ، دمشق السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية) ١٤١٥(د عبد احلليم مح أبن متيمة ،

 .البيان
). التجمع اإلنساين(الوحدة الثانية  ، املدخل إىل علم االجتامع) . ٢٠٠٤. (نايف عودة ، البـنوي 

 .دار الرشوق للنرش والتوزيع : األردن . عامن  ، الطبعة الثانية
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دار : القاهرة  . الطبعة األوىل  . الفن العريب احلديث بني اهلوية والتبعية.  )١٩٩٧. (عفيف ، البهنيس 
 الكتاب العريب 

دار : القاهرة  . الطبعة األوىل  . من احلداثة إىل ما بعد احلداثة يف الفن) . ١٩٩٧. (عفيف ، البهنيس 
 الكتاب العريب 

دار : القاهرة  . الطبعة األوىل . حلديث اجلاملية اإلسالمية يف الفن ا) . ١٩٩٨. (عفيف ، البهنيس 
 .الكتاب العريب 

 .مكتبة لبنان النارشون: لبنان . الطبعة األوىل  .معجم العامرة والفن) . ١٩٩٥(البهنيس ، عفيف 
 .عامل املعرفة: الكويت. الطبعة االوىل. مجالية الفن العريب) . ١٩٩٠ (عفيفالبهنيس، 

، الطبعة  حتوالت الواقعية يف التصوير الغريب احلديث واملعارص )٢٠١١.(بو بكر ، وديعة عبد اهللا 
 .مركز النرش العلمي جامعة امللك عبد العزيز:  جدة األوىل ،

 .املطبعة العربية :  غرداية مدخل إىل علوم الرتبية،، ) ٢٠٠٩. (داود ، بورقية 
 .عامل الكتب: القاهرة . ثة الطبعة الثال. أرسار الفـن التشكييل . ) ٢٠٠٦. (حممود ، البيــوين 

دار مملكة نجد :  الرياضالطبعة األوىل ، . التطوع ثقافته وتنظيمه). ٢٠١٣.(التوجيري ،صالح محد 
 .للنرش والتوزيع

  ضوء وجتليات سلسلة متتابعة من رموز اإلبداع السعودي املعارص) ٢٠١١.(الثبيتي ، تركية عوض 
 .دار الرشوق للنرش والتوزيع : عامن  .

: مراجعة . حممد صديق ، جوهر : ترمجة  . سبعة أيام يف عامل الفن) . ٢٠١١. (سارة ، ثورنوتون 
هيئة أبو ظبي للثقافة : اإلمارات العربية املتحدة ، أبو ظبي ،الطبعة األوىل . أمحد ، خريس 

 ) .كلمة(والرتاث 
:  ، مكة املكرمة  سالميأسس املناهج وعنارصها وتنظيامهتا من منظور إ، )  ٢٠٠٦(حممد ، جان 

 .مطابع الوحيد 
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 الطبعة األوىل ، . املشكالت االجتامعية. ) ٢٠٠٨. (عطية  جبارة ؛  السيد، عوض عيل ، جبارة 
 دار الوفاء لطباعة والنرش اإلسكندرية: اإلسكندرية 

 .دار قباء احلديثة :  ، القاهرة الفن والعلم) ٢٠٠٨(اجلراري، سهام 
دار : عامن  . )قراء سيميائية يف اتساق الرسم(الفن التشكييل . ) ٢٠٠٨ (.بالسم حممد، جسام 

 .جمدالوي 
: فلسطني  .  البنية الفكرية للفن التشكييل املعارص يف فلسطني) . ٢٠٠٥. (نرص يوسف ، اجلوابرة 

 . دار الرائد للنرش
 ) .٢٠٠٤(، ر ، عامن  ، دار الفكاملنهج املدريس املعارص  ، إبراهيم ،وعبداهللا. سعادة ، جودت 

  ، دار الفكر ، عامناملنهج املدريس املعارص) ٢٠٠٤(وعبداهللا إبراهيم ، جودت ،سعادة 
. الطبعة األوىل  . أراء وأفكـار جـديدة يف الفن وتأصيل اهلوية. ) ١٩٩٩. (حممـد حسني ، جودي 

 .دار صفاء للنرش والتوزيع : عمـان 
 .دار صفاء للنرش والتوزيع: عامن  ، لعريب اإلسالميالفن ا) .٢٠٠٥. (حممد حسني ، جودي 
 نحو اسرتاتيجية عربية جديدة يف الفن والنقد التشكييل والرتبية ) .٢٠٠٥.(حممد حسني ، جودي 

 .دار صفاء للنرش والتوزيع : عامن ، الطبعة األوىل .الفنية 
 . مؤسسة شباب اجلامعة:اإلسكندرية  . مبادئ علم االجتامع. )١٩٩٣.(فادية عمر ، اجلوراين 

دار :  عامن ، الطبعة األوىل ، تكنولوجيا التعبري يف تشكيل ما بعد احلداثة) ٢٠١٣(احلامتي ، آالء 
 .صفاء للطباعة والنرش

 ، الشباب وقيم املواطنة يف املجتمع العريب السعودي) ٢٠١١(احلارثي، تركي؛ األسمري ، مشبب 
 دار حافظ : جدة 

 . دار وائل ، الطبعة األوىل ، الفلسفة وتطبيقاهتا الرتبوية) ٢٠٠٤. (حبيب، نعيم
 . دار املناهل ، الطبعة األوىل ، ،بريوت النقد الفني) ١٩٩٣(حداد ،زياد سامل 
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  اجتاهاته - التصوير التشكييل يف اململكة العربية السعودية).  هـ١٤٢٢. (سهيل سامل ، احلـــريب 
 . مكتبة العبيكان :الــرياض ، والعوامل املؤثرة فيه 

 . دار اآلفاق العربية الطبعة األوىل ، .سيكولوجية الفرد يف املجتمع ) . ٢٠٠١.(حممود شامل ، حسن 
األحساء مركز  . أسبابه ومظاهره وآثاره وعالجه: العنف األرسي ) ٢٠٠٩(احلليبي ،خالد مسعود 

 .التنمية األرسية
 .اهليئة املرصية العامة للكتاب : مرص .  احلديثعلم اجلامل والنقد) ٢٠١١.(محودة، عبد العزيز

مؤمتر علمي دويل . نظرية الفن االسالمي عند املفكر اسامعيل الفاروقي. ) ٢٠١١(. إدهامحنش، 
 االردن. اسامعيل الفاروقي واسهاماته يف االصالح الفكري االسالمي املعارص: بعنوان

 .مطابع الطوبجي :  ، القاهرةسيكولوجية الفن، ) ٢٠٠٠.(عبلة ، حنفي 
 اململكة العربية السعودية ، .مبادئ أساسية يف اجتامعيات الرتبية) . ١٤٢٤. (سهري حممد ، حوالة 

 .دار النرش الدويل للنرش والتوزيع : الرياض 
 .دار املسرية للنرش والتوزيع: عامن  .الرتبيه الفنيه وأساليب تدريبها) ٢٠٠٥(احليلة، حممد حممود 

 .دار الفكر :  ،دمشق ما بعد احلداثة دراسة يف املرشوع الثقايف الغريب) ٢٠٠٦(سم عيل خريسان ، با
،  طرائق تدريس الدراسات االجتامعية) .  هـ١٤٢٦،  م ٢٠٠٦. (فخري رشيد  ، خرض   

 .دار امليرسة للنرش والتوزيع : األردن .  عامن الطبعة األوىل ،
 قيمها الفنية و اجلاملية _راب مي يف عنرص املحتطبيقات الفن االسال.  ) ٢٠١٢(. حممدخالف، 

. الفن يف الفكر االسالمي: املؤمتر العلمي الدويل بعنوان. دالالهتا الوظيفية والدينيةو
 .االردن: عامن

 .رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش : بريوت  ، )فن وهوية(احلروفية العربية ) .١٩٩٠(رشبل ، داغر 
 ، الطبعة األوىل ، .املناهج املكونات االسس التنظيامت  التطوير) ٢٠٠٧(يز الدعيج،ابراهيم عبد العز

 دارالقاهرة: القاهرة 
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الرتبية الفنية يف دليل املعرض السنوي السادس عرش لقسم الرتبية الفنية ، جامعة امللك سعود ، 
 ) هـ١٤١٩ (،ملحة تارخيية ،  اململكة العربية السعودية

دار صفاء للطباعة :  عامن ، الطبعة األوىل ، العدمية يف رسم ما بعد احلداثة) ٢٠١٢.(الدليمي ، منذر 
 .والنرش والتوزيع

حتقيق ) ١/٢١٥(، خمتار الصحاح الرازي ، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي ، زين الدين ، 
صيدا ، الطبعة - الدار النموذجية ، بريوت -املكتبة العرصية : يوسف الشيخ حممد 

 )  .م١٩٩٩- هـ ١٤٢٠(مسة ، اخلا
 .املكتسب اجلامعي احلديث:  ، القاهرة القانون واملجتمع) ٢٠٠٣(رشوان ، حسني عبد احلميد 

. الطبعة األوىل  ، تاريخ الفن التشكييل يف اململكة العربية السعودية) . ٢٠١٠. (حممد ، الرصيـص 
 .الثقافية وكالة الوزارة للشئون : وزارة الثقافة واإلعالم ، الرياض 

 . ، الرياض دليل الرئاسة العامة لرعاية الشبابالرئاسة العامة لرعاية الشباب ، 
 ، الطبعة األوىل ، بني الفكر والنقد والتشكيل البرصي) ٢٠١٣(رياض ، هالل الدليمي   

 .دار الرضوان للنرش والتوزيع: عامن 
طبيعتها : دراسات االجتامعية ال. ) ٢٠١٠(حممد إبراهيم ، وقطاوي . حممد مفلح ، الزيادات 

 .دار الثقافة للتصميم واالنتاج : األردن ،  عامن .وطرائق تعليمها وتعلمها 
 – دور اخلدمة االجتامعية يف العمل مع املنحرفني من منظور إسالمى) ١٩٩٠(زيدان،عيل حسني 

لعايل للفكر بحث مقدم إىل ندوة التأهيل اإلسالمى للخدمة االجتامعية، القاهرة ، املعهد ا
 .اإلسالمي

ظاهرة الفساد االداري يف الدول العربية والترشيع املقارن مقارنة ) ٢٠٠٩.(زين الدين، بالل أمني 
 .دار الفكر اجلامعي:االسكندريه  .بالرشيعه اإلسالميه

امة اهليئة املرصية الع: القاهرة  ، فنون ما بعد احلداثة يف مرص والعامل). ٢٠٠٨. (هويدا ، السبـاعي 
 .للكتاب
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 .دار العلم للماليني: بريوت مناهج الدراسات االجتامعية ، . )  م١٩٨٤. (سعادة ، أمحد 
املنهج املدريس يف القرن احلادي ) .  م١٩٩٧(سعادة ، جودت أمحد ؛عبد اهللا ،حممد إبراهيم 

 .مكتبة الفالح:  ، عامن والعرشين
اململكة العربية  ، الفن التشكييل السعوديمسرية. ) ١٤٣٣. (عبد الرمحن إبراهيم ، السليامن 

 .وزارة الثقافة واإلعالم: الرياض ، السعودية
  الطبعة الثانية ،تعليم الدراسات االجتامعية) .  م٢٠٠١. (سليامن ، حيي عطية ؛ سعيد ،عبده نافع 

 .،دار التعليم ، ديب 
 . ١٩٤٥ركات الفنية منذ عام احل) . ١٩٩٧. (أرشف رفيق ، عفيفي : ترمجة ، إدوارد لويس، سميث 

 .املجلس األعىل للثقافة: القاهرة 
 .دار الفكر العريب :  القاهرة ، علم اجتامع الرتبية ،) ١٤١٣(سمرية ، السيد 

دار املعرفة  :  نامذج مرص–العمل مع اجلامعات أساسيات ، مبادئ ) ١٩٩٩(سيد، جابر عوض 
 اجلامعية

مكتبة :  ، الرياض ، املنهج املدريس من منظور جديد )هـ١٤١٧(إبراهيم وآخرون ، الشافعي 
 العبيكان

 .مصطلحات يف الفن والرتبية الفنية) ١٤٠٤(الشال، عبد الغني 
املركز الثقايف العريب :  الرياض ، الطبعة األوىل ،  ،احلداثة واملجتمع السعودي) ٢٠٠٩(الشدري،عيل 

. 
دار الفكر  :  أسس وتطبيقات يف اجلغرافيا البرشية،الدراسة امليدانية ) . ت. د. (أمحد ، الرشيعي 

 .العريب 
: صنعاء ، مشكالت اجتامعية من منظور سوسيولوجي. ) ١٤٣٠(سمري عبد الرمحن ، الشمريي 

 .مركز عبادي    للدراسات والنرش 
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ملخص الفن االسالمي يف املرشق العريب منذ نشأته ). ٢٠٠٩. (و الرسميني،عيل. حالالصابوين، 
 ).فسيفساء وتصوير جداري(القرن العارش  امليالدي يف نامذج من الفنون اجلدارية حتى 

 ).٢(٢٥. جملة جامعة دمشق للعلوم اهلندسية
قراءات حتليلية يف أعامل بعض : يف سيكولوجية الفن التشكييل . ) ٢٠٠٨. (قاسم حسني ، صالح 

 .دار دجلة : عامن  . الفنانني التشكيليني
الطبعة  ،  الوجود الذايت وعامرة األرض–املسلم والبناء احلضاري . ) ٢٠٠٧. (يب حممد أد، الصالح 

 .رشكة العبيكان :  الرياض األوىل ، 
 دار غيتاء:  الرياض النظام السيايس السعودي) ٢٠٠٨.(الطريقي، عبد اهللا ابراهيم 

راسات االجتامعية تدريس الد. ) ٢٠٠٦. (حسني حممد ، وعبد الباسط . منصور أمحد ، عبد املنعم 
 .مكتبة األنجلو املرصية : القاهرة  . واستخدام التكنولوجيا املتقدمة

 . مدخل إىل البحث يف الرتبية وعلم النفس) . ٢٠٠٧. (وآخرون ، عبد الرمحن أمحد ، عبداهللا 
 .مكتبة الرشد: الرياض 

 جمد املؤسسة اجلامعية :بريوت ) ١ط (التصوير وجتلياته يف الرتاث اإلسالمي) ٢٠٠٨(عبيد، كلود 
 .للنرش والتوزيع

 .دار الصميعي : الرياض  ، املدخل اىل الرتبية الفنية) . ١٤٢٧. (منذر سامح ، العتوم 
 .دار الرشوق : القاهرة .  الطبعة األوىل  .آفاق الفن التشكييل . ) ٢٠٠٠.(خمتار ، العطار 

 .دارالفكر العريب:  ، القاهرة٢، طالفنان واجلمهور) ٢٠٠١.(حمسن ، عطية 
 .دار املعارف : مرص   ، ٢ط  . الفن واحلياة االجتامعية. ) ١٩٩٧. (حمسن حممد ، عطية 
 .دار الفكر العريب : مرص   .١ط   . القيم اجلاملية يف لفنون التشكيلية. ) ٢٠٠٠. (حمسن حممد ، عطية 

دار صفاء للنرش : ،عامن  ١ط .النقد الفني والتنظري اجلاميل) ٢٠١١. (عيل ، شناوة آل وادي 
 .والتوزيع
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دار الرضوان :  ، عامن ١ط .تنمية التفكري الناقد يف الدراسات اجلاملية) ٢٠١٣(عيل ،شناوة آل وادي 
 .للنرش والتوزيع

:  عامنأساليب البحث العلمي األسس النظرية والتطبيق العميل) ٢٠٠٤(عليان ، ربحي ، غيم عثامن 
 .دار صفاء للنرش

دار الكتاب اجلامعي : اإلمارات  ، العني  . قضايا اجتامعية معارصة) . ٢٠٠١. (ن خليل مع، العمر 
. 

دار الرشوق للنرش : األردن  ، عامن  . علم املشكالت االجتامعية) . ٢٠٠٥. (معن خليل ، العمر 
 والتوزيع

 .دار الرشوق للنرش والتوزيع:  ، عامن علم إجتامع الفن) . ٢٠٠٠(العمر، معن 
، الطبعة األوىل، فلسفته وأحكامه  .. الفن املعارص صوره وآثاره. ) ١٤٣١. (عيل بن محزة ، ري العم

 دار األمة للنرش : جدة 
دار أسامة للنرش : الرياض ) ١(ط .املدخل للتذوق والنقد الفني) ١٩٩١(غراب،يوسف خليفة 
 .والتوزيع

. عامن  ، الطبعة الثانية ، م االجتامعاملدخل إىل عل. ) ٢٠٠٤. (وآخرون ، فهمي سليم ، الغـزاوي 
 .دار الرشوق للنرش والتوزيع : األردن 

دار : األردن  . مرافئ ثقافية قراءات يف الفن التشكييل والتصميم) . ٢٠٠٧. (معتز عناد ، غزوان 
 .جمدالوي للنرش 

. سس واملظاهر األ-  دكتور اسامعيل الفاروقياالسالم والفن يف رأي ال. )٢٠١١(. أسامةالغنميني، 
اسامعيل الفاروقي واسهاماته يف االصالح الفكري االسالمي : مؤمتر علمي دويل بعنوان

 .االردن. املعارص
املؤمتر العلمي الدويل . جهود املسترشقني لدراسة الفنون اإلسالمية. ٢٠١٢. عبدالفتاحغنيمة، 

 .االردن: عامن. الفن يف الفكر اإلسالمي: بعنوان
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عامن دار االعصار العلمي ) ١(ط .مدخل إىل تاريخ التصميم اجلرافيكي) ٢٠١١(غيث ، خلود بدر 
 للنرش والتوزيع

 دار املعرفة اجلامعية:  ، االسكندرية قاموس علم االجتامع) ١٩٩٦(غيث، عاطف 
 .مكنبة األنجلو املرصية:  ، القاهرة سيكولوجية التذوق الفني) ١٩٩٩.(فرج ،عفاف أمحد 

دار : القاهرة  ، املشكالت االجتامعية يف املجتمع املرصي) ١٩٩٩.(وآخرون ، حممد سعيد ، فرح 
 املعرفة

 دليـل تـعريفي عن –التشكيليون السعوديون ) .م٢٠٠٨ - هـ١٤٢٨. (أمحد حممد نور ، فلمبــان 
اجلمعية العربية : الرياض ،  الطبعة األوىل  .الفنانني التشكيلني ونامذج من أهم أعامهلم 

 .للثقافة والفنونالسعودية 
 .، مكة املكرمةكلامت ) ١٤٣٢. (الفيصل ، خالد سعود 

 .عامل املعرفة :  ، الكويت التصوير الشعبي العريب) .١٩٩٥. (قانصو،أكرم
، عامن ، الطبعة األوىل  . طرق تدريس الدراسات االجتامعية) . ٢٠٠٧. (حممد إبراهيم ، قطـاوي 

 .دار الفكر: األردن 
جتارب : املشكالت االجتامعية املعارصة مداخل نظرية ) . ٢٠٠٨. (وآخرون ، يق عصام توف، قمر 

 .دار الفكر : ، الطبعة األوىل عامن  . أساليب املواجهة: عربية 
 دار املعارف: مرص  . ّاألصول الرتبوية يف بناء املناهج) : ١٩٧٧. (حسني سليامن ، قورة 

جملة .  البداعية االنتاج التشكييل الفلسطيني املعارصالرتاث الفكري واحلضاري. ٢٠٠٨. نمرالقيق، 
 ).٢(١٢. جامعة االقىص

إرشاقات : األردن  .الطبعة األوىل . أسس علم االجتامع. ) ٢٠٠٣. (إسامعيل اسيد خليل ، كتبخانة 
 .للنرش والتوزيع 

 .الطبعة األوىل .حمارضات يف األدب اإلسالمي واألموي. ٢٠٠٩. يوسفالكحلوت، 
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عامل الكتب : األردن . إربد  . مهارات يف الفنون التشكيلية). ٢٠٠٩. (خليل حممد ، ي الكوفح
 .احلديثة 

دار جرير للنرش : الرياض  ، الطبعة األوىل ، الرتبية الوطنية) . ٢٠٠٦. (وآخرون ، عيل ، حمافظة 
 .والتوزيع
. حلديثة يف التعليم العاممناهج وطرق تدريس الرتبية الفنية واجتاهاهتا ا) ٢٠٠٩(املسعري ، نارص

 .دار الصميعي للنرش والتوزيع: الرياض
دار : عامن ، األردن ، الطبعة األوىل  ، الرتبية الوطنية يف األردن. ) ٢٠٠٦. (أمني عواد مهنا ، املشاقبة 

 احلامد للنرش والتوزيع
  .الفن يف ميزان اإلسالم. )  ت. د(عبد امللك منصور حسن ، املصعبي 
 جملة البحوث األمنية – ظاهرة الطالق ىف اململكة العربية السعودية )٢٠٠٦( حممد عبد اهللا املطوع ،

  مايو٣٣٠العدد 
 دار الرشوق للنرش لطبعة األوىل ،، ا نظريات معارصة يف علم االجتامع )١٩٩٧. (معن ،خليل عمر

 والتوزيع
دار : اإلمارات ،  العني  .الرتبية وقضايا املجتمع املعارص) . ٢٠٠٢. (حممد أمحد ، موسى   

 الكتاب اجلامعي
 .دار مكتبة الرائد التعليمية: األردن . عامن  . املواطنة) . ٢٠٠٣. (إبراهيم عبد اهللا ، نارص 

. ١ط. وصلته باحلياة مع نامذج من صدر اإلسالماألدب اإلسالمي. ١٩٨٥. الندوي، أبو احلسن
 مؤسسة الرسالة: سوريا

الطبعة . النشأة والتطور  : مسرية احلركة الفنية التشكيلية السعودية. ) ٢٠١٠. (سمـر ، النصـار 
 .دار املريخ للنرش :  الرياض ، األوىل 

الدار املرصية :  ، القاهرة قضايا تربوية يف عرص العوملة وما بعد احلداثة) ٢٠٠٥(نصار، سامي 
 .اللبنانية
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لتطوعي مع الرتكيز عىل العمل التطوعي يف العمل االجتامعي ا) . ٢٠٠٥. (عبد اهللا العيل ، النعيم 
 .مكتبة امللك فهد الوطنية : الرياض ، اململكة العربية السعودية 

دار خلود  :مقدمة يف مناهج البحث العلمي جدة) ٢٠٠٢(النهاري ، عبد العزيز ، الرسحيي ، حسن 
 .للنرش

، علوم االجتامعية والسلوكية تصميم البحوث العلمية يف ال) . ٢٠٠٠. (حممد عثامن األمني ، نوري 
 .مكتبة خدمة الطالب : جدة  ، الطبعة األوىل

 . الطبعة الثانية . الفن واملجتمع عرب التاريخ) . ١٩٨١.(فؤاد ، زكريا : ترمجة . أرلوند ، هاورز 
 .املؤسسة العربية للدراسات والنرش . بريوت 

  .ّيف املناهج واألساليب العامةدراسات ) : ت.د(هشام عامر ، صالح دياب ؛ عليان ، هندي
دار : عامن  ،الطبعة األوىل ، الرتبية الفنية لطفل الروضة. ) ٢٠٠٨. (منال عبد الفتاح ، اهلنيدي 

 .املسرية للنرشة 
 .مكتبة الراشد : الرياض  .يف علم اجتامعيات الرتبية) ٢٠٠٩(اهلنيدي ،مجال حممد 

ج مادة الرتبية الفنية للمرحلتني اإلبتدائية واملتوسطة يف وثيقة منه) ١٤٢٧.(وزارة الرتبية والتعليم 
 .اللجنة العلمية ملادة الرتبية الفنية:  ، الرياض التعليم العام

دار يافا العلمية للنرش : األردن .عامن  . قضايا عاملية معارصة) . ٢٠٠٩.(عبد عيل ، ياسني   
 .والتوزيع 

  :الرسائل العلمية  - ٤
تأثري برامج القنوات الفضائية عىل اكتساب  السلوك اجلانح لدى ) ٢٠٠٥(.آل هيطلة ، عيل سعد 
جامعة نايف العربية للعلوم .  رسالة ماجستري )عادات املشاهدة وانامطها(األحداث 

 .األمنية



 

 
 

- ٢٤٧ -

التصوير املعارص يف مابعد احلداثة من خالل استلهام القيم الفنية ) ٢٠٠٣. (حسان ، حسني
الرتبية الفنية، جامعة . رة رسالة ماجستري غري منشو.بي التشكيلية للمرسح التجري

 .، مرصحلوان
الفكر الفلسفي للفن املفاهيمي كمدخل الستحداث صياغات جديدة ) ٢٠٠٠.(حسن ، عالء الدين

 .كلية الرتبية الفنية ، جامعة حلوان ، مرص. رسالة دكتوراه غري منشورة  .يف التصوير
 مدارس الفن احلديث وفنون ما بعد احلداثة كمصدر إلثراء احلركة يف) ٢٠١٠.(شاهني ، مروة 

الرتبية الفنية ، .  رسالة ماجستري غري منشورة. دراسة حتليلية مقارنة: التصميم الزخريف
 .املنصورة . كلية الرتبية النوعية 

رسالة .اإلسالمي مابعد احلداثة النظرية والتطبيق وأثرها عىل العامل) ٢٠١١.(الرصيري ، كامل سامل 
 .كلية الدعوة وأصول الدين ، جامعة أم القرى. دكتوراه

برنامج مقرتح لتنمية القدرة الفنية التشكيلية للكفيفات إلنتاج ) ٢٠٠٨.(صميالن ، سناء حممد 
 رسالة دكتوراهمشغولة فنية خيطية تعتمد عىل اإلدراك احليس امللميس البارز والغائر 

 .جدةجامعة امللك عبد العزيز،  . منشورة
املفاهيم الفنية والفلسفية لفن الواقعية اجلديدة وفن التجهيزات الفراغية ) ٢٠٠٣.(عثامن ، عادل 

الرتبية الفنية ، جامعة . رسالة دكتوراه غري منشورة  . كمدخل إلثراء التعبري يف التصوير
 .حلوان، مرص

رسالة . كيليةالبوب كمدخل الستحداث فن جتميعي للوحة التش). ٢٠٠٨. (النارص، زهراء
 )faculty.ksu.edu.sa    (. امللك سعود، الرياضجامعة . كلية الرتبية. اجستريم

  :بحوث بمجالت علمية  - ٥
 جملة دراسات – دراسة ىف األصول النظرية لألسباب واألنواع: مفهوم الرصاع   ،منري، بدوى 

 .٣٦ ص١٩٩٧ يوليو – العدد الثالث - مستقبلية 
 .٢٠١١ مايو١٥ الثالثاء – الضبط اإلجتامعى –د مصطفى عبد احلميد أمحي ، محد
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 .٢٣/٧/٢٠١١ جريدة املدينة – غالء املهور أكرب معضلة من العنوسة والعزوبية  ،زيد ، الرماين
 .١٥٨١١ العدد – اجلمهورية - االغرتاب من اللغة اىل املصطلح ، بسمة، عبدالفتاح 

 -٢٠٠١  ،العربية السعوديةاململكة ،  للدراسات النفسية املرصيةاملجلة 

  :املواقع  لك  ونية  - ٦
www.sauditourism.com 
www.nidaelias.com                                                                                                                          
        
www.draw-art.com 
)www.marefa.org 
. translate.google.com.sa 
www.ehow.com 
  www.answers.com  

  :رلك  ونية لبعض صو  عمال الفنية إمواقع  - ٧
www.daratsb.com 
www.artsgulf.com 
www.diaaziz.com 
http://s-yaeesh.blogspot.com   
www.askart.com                                                               
www.qwled.com 
www.tshkeel.com 
www.aljazeera.net   ٢٠١١                                           لكترونیة اإلصحیفة الجزیرة 
  www.alriyadh.com                                                    لكترونیةصحیفة الریاض اإل  
haifaali.blogspot.com 

   www.scta.gov.sa/Pages/default.aspxl                  الھیئة العامة للسیاحة واآلثار
  

)                    ٢٠١٢ آب، ٤. (نسخة مترجمة_الدراسات االدبیة. ٢٠٠١. الیون، ماري  
http://sjoseph.ucdavis.er  
 mormongandhi.com                                  على الرابط٢٠١٣تم استرجاعھ في 
 www.almaany.com                                                        قاموس المعاني األلكتروني  
 ar.wikipedia                                                            موسوعة ویكي بیدیا              
   www.moqatel.com موسوعة مقاتل                                                                   
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  )أ (رقم ملحق
  ستبانةاال تحكیم طلب خطاب

  

  

 اململكة العربية السعودية
  وزارة التعليم العايل
   جامعة أم القـــرى

 كلية الرتبيـة   
   قسم الرتبية الفنية

 
                            املحرتم/ ......................            األستاذ الدكتور

 الســالم علـيكم ورمحـة اهللا وبركاته                        وبعد ،،،،،
القضايا االجتامعية يف الفن التشكييل السعودي (: تقوم الباحثة بإجراء دراسة عنواهنا

الرتبية بجامعة أم القرى،  للحصول عىل درجة املاجستري يف الرتبية الفنية من كلية ً استكامال)املعارص
 مقابلة ختتص بخصائص أفراد عينة البحث استبانةولإلجابة عىل تساؤالت الدراسة أعدت الباحثة 

م الفنية ، وفق حماور أعامهلوهم الفنانني والفنانات التشكيلني والذين عربوا عن قضايا املجتمع يف 
 املرتبطة بموضوع الدراسة بحيث تركز أربعة، وهذه املحاور يتضمن كل جزء منها عدد من االسئلة

عىل املعلومات املهمة التي سوف تساعد وتفيد البحث يف التعرف عىل دور الفنان التشكييل 
 .ه الفنية املعارصةأعاملالسعودي يف توظيفه لقضايا املجتمع من خالل 

ي حول ملا نعهده من سعادتكم من علم وخربة يف املجال ،نأمل التكرم بإبداء الرأاًونظر
 .عبارات املقابلة املرفقة ، من حيث ارتباطها باملحور 

 ..........ونشكر تعاونكم الكريم معنا
 مها حسني بامجال : الباحثة 
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  )ب (رقم ملحق

  )الشخصیة المقابلة اسئلة (ستبانةاال
  

ية : احملور األول    :عالقضا   ج 

ية ، ال، ی القضا  ا  ة (:  وشمل  ثقا ة طنالقضا  الو فقضا  ا ية  ، ل يا س القضا  ا ية، لس  سات  ج  عاملؤ   .)س

 
  م

  



 


 


 

متعه من  الل   ١ تأثري  ىل  ت  القدرة يف ا سعودي  جمهل ا ان ا يل ا ل مي ل شك ل لف
ية ؟أعام    لف  ا

        

يع ا ان أن ی  ٢ لفهل  یشك وظف الفن ا يل يف  دمة القضا  ا  ة  س تط ل 
ية ؟ ية،و ج  يا ثقا ة، وا ع،وا س  س  لل   ف

        

ناك   ٣ متع ؟أعاملههل  ية من قضا  ا ناولت فهيا  ية  قض   ت           ف 

ثقا ة   ٤ بات ا  ة ،وا نا ثقافة وا ون معارض  اصة   ية ا نظم  فهل  للف  ی س  مل ل مجع ت
ية ؟   طن،والو

        

سعودي ؟ماىه القضا    رز  ٥ ل يف الفن ا يل ا           ل شك
  

ثاين  توى : لاحملور ا ل شكتوى الفن ا يل(حملا    :)حم
ية املوظفة يف الفن ا يل ، ل شكأسس تصممي الفن ا يل (:  وشمل  لتق شكاخلامات والوسائط ا لتنفأسلوب ا ذ ، ل 

  .)ل شكأبعاد الفن ا يل، ل شكيف الفن ا يل  
  

 
  م

 
 




 


 


 

ت د ت املعارصة ؟أعاملهل اخلامات والوسائط اليت توظف يف   ١ ل الفن ا يل تو  ب ا           ل شك

توفرة من و ة نظرك ؟  ٢ سعودي قادر  ىل ا  ر اخلامات ا ملهل ا ان ا يل ا سل شك           ل لف

شكهل أسلوب ا ذ  ى ا ان ا يل  ٣ لف لت نف تاكر واألصا  ؟ل متزي  ال سعودي  ب ا            ل

يع   ٤ سعودي ممل  ية هل ا ان ا يل ا جبممن  الل  رددك  ىل  دد من املعارض ا ل شك  للف لف
تص   خلامات والوسائط يف الفن ا يل؟ ل شك بعاد ا   مل
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ثالث  شكاجتاهات ا ان ا يل وتطلعاته :لاحملور ا   :ل لف
لونقصد هبا اجتاهات ا ان ا هذا الفن  لف تذوق  ل يل وتطلعاته ، وكذ  ا ملشك  :  

  
 

  م
  

 

 


 


 

متع ؟  ١ سعودي مؤمن  لرسا  الرتبویة اليت یقد ا  ل لمجهل ا ان ا يل ا شك           ل لف

ية ؟  ٢ ملهل ا ان ا يل وصل إىل العا شك           ل لف

ن  ٣ يههل  ًاك و           ل شك  لفن ا يل املعارص ؟اً وإملاماع

س  ٤ سعودي  ت  ا ان ا يل ا ًهل  ح ل شكمي يال لف  ً يع من  ال  إ اع اف  ق   س تط
  اآلخر ن بإبدا اته ؟

        

ية ؟  ٥ سات  ج  ناك حوافز  ان ا يل من  ل املؤ عهل  س قه شك           ل  لف
  

متع: احملور الرابع  هامات الفن ا يل  شك لمجإ   :ل س
شا كةو متع ا متع من فكر وتو ات یمت من  الها معاجلة قضا  ا لنقصد هبا ما یقدمه الفن ا يل  ل لمج    ل شك

  
 

  م
  

 

 


 


 

سامه يف طرح   ١ هامات واحضة من  الل املعارض اليت  س هل  لفن ا يل ا ل شك
مت   ع ؟ قضا  ا

        

سات   ٢ ترب الفن ا يل  لقة وصل بني املؤ سمن و ة نظرك هل  ل شكیع
ية من  الل ا لو ات املعروضة يف املرافق العامة ؟   ع ج 

        

متع ؟  ٣           ل شك هل الفن ا يل   دوريف  رتقاء  
متدة من   ٤ سعودي حيمل رؤیة  ة  ند ا ان ا مس هل الفن ا يل  سف لف فلشك ل  ع ل

يد من و ة نظرك ؟ا  ن و تقا لالعادات وا   ل
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  )ج(ملحق رمق 
تحكميس  انة  ية بعد ا ل يف صورته ا هنا  ئ

 :القضايا االجتامعية : املحور األول 
قضايا مرتبطة بموضوعات دينية ، ثقافية ، سياسية ، وطنية ، مؤسسات (: وتشمل 

 )االجتامعية
ه الفنية أعامليف التأثري عىل جمتمعه من خالل هل الفنان التشكييل السعودي يمتلك القدرة   -١

 من وجهة نظرك؟
هل يستطيع الفنان أن يوظف الفن التشكييل يف خدمة القضايا الدينية ، الثقافية ، السياسية ،   -٢

 االجتامعية؟
  فنية تناولت فيها قضية من قضايا املجتمع؟أعاملهل هناك   -٣
ناسبات الدينية ، الثقافية ، الوطنية هل تنظم مجعية الثقافة والفنون معارض خاصة بامل  -٤

........ 
 ماهي القضايا األبرز يف الفن التشكييل السعودي من وجهة نظرك؟    -٥

 :حمتوى الفن التشكييل : املحور الثاين 
أسس التصميم  يف الفن التشكييل ، اخلامات املستخدمة يف الفن التشكييل، : (ويشمل

 .)أسلوب  التنفيذ يف الفن التشكييل
 الفن التشكييل السعودي تواكب التحديات أعامل اخلامات والوسائط التي توظف يف هل  -٦

 املعارصة ؟
 هل الفنان التشكييل السعودي قادر عىل استثامر اخلامات املتوفرة من وجهة نظرك؟  -٧
 هل أسلوب التنفيذ لدى الفنان التشكييل السعودي يتميز باالبتكار واألصالة ؟  -٨
املعارض الفنية هل الفنان التشكييل السعودي ملم بجميع من خالل تردك عىل عدد من   -٩

 االبعاد املتصلة باخلامات والوسائط يف الفن التشكييل ؟
 



 

 
 

- ٥ -

 :اجتاهات الفنان التشكييل وتطلعاته : املحور الثالث 
هل الفنان التشكييل السعودي مؤمن بالرسالة الرتبوية التي يقدمها للمجتمع من وجهة   -١٠

 نظرك ؟
  بالفن التشكييل املعارص من وجهة نظرك ؟اًوإملام اًهل هناك وعي  -١١
 هل الفنان التشكييل السعودي وصل إيل العاملية من وجهة نظرك ؟  -١٢
ن خالله اقناع اآلخرين  يستطيع ماً فنياًهل يمتلك الفنان التشكييل السعودي حس  -١٣

 ؟بإبداعاته
 هل هناك حوافز للفنان التشكييل من قبل املؤسسات االجتامعية ؟  -١٤

 :إسهامات الفن التشكييل للمجتمع :  الرابع املحور
هل للفن التشكييل إسهامات واضحة من خالل املعارض التي تساهم يف طرح قضايا   -١٥

 املجتمع ؟
من وجهة نظرك هل يعترب الفن التشكييل حلقة وصل بني املؤسسات االجتامعية من خالل   -١٦

 اللوحات املعروضة يف املرافق العامة ؟
 سعودي له دور يف االرتقاء باملجتمع ؟هل الفن التشكييل ال  -١٧
هل الفن التشكييل عند الفنان السعودي حيمل رؤية فلسفية مستمدة من الدين والعادات   -١٨

 .والتقاليد من وجهة نظرك
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١ └▪○ □♠♥╦ ╤♥╠◙╦  ♫║╦′ ╘♀╤  ″╦☻♂║ ♣└ ╖■♥╒╝ - ╖▪╔╦╘♂║ ╖▪♠♀ – 
╖▪♪◘♂║ ╖▪╔╦╘♂║ ♣╩☺.  

٢ └♦▪╤♂║ ╦▪♪♥ ♦♥╠╦♂║ ╤╔▓ ╕╦▪♥  ♫║╦′ ╘♀╤  ″╦☻♂║ ♣└ ╖■♥╒╝ - ╖▪╔╦╘♂║ ╖▪♠♀ – 
╖▪♪◘♂║ ╖▪╔╦╘♂║ ♣╩☺.  

٣ ╨ ▪╦ ♣╒ŉ♂║  ♫║╦′ ╘♀╤  ″╦☻♂║ ♣└ ╖■♥╒╝ - ╖▪╔╦╘♂║ ╖▪♠♀ – 
╖▪♪◘♂║ ╖▪╔╦╘♂║ ♣╩☺.  

٤ ♦Ċ▪♥▀ ╤╒╫╦ │╒♪╩  ♫║╦′ ╘♀╤  ■♥╒╝″╦☻♂║ ♣└ ╖ - ╖▪╔╦╘♂║ ╖▪♠♀ – 
╖▪♪◘♂║ ╖▪╔╦╘♂║ ♣╩☺.  

٥ ♦╩╠ ╤♥╠♥ ╤′ ♥╠♥ │╒♥▪╫  ♫║╦′ ╘♀╤  ″╦☻♂║ ♣└ ╖■♥╒╝ - ╖▪╔╦╘♂║ ╖▪♠♀ – 
╖▪♪◘♂║ ╖▪╔╦╘♂║ ♣╩☺.  

٦ ℓ╤▓╒▀♂║ ♣♠╩♥ ╦▪╔▓  ♫║╦′ ╘♀╤  ″╦☻♂║ ♣└ ╖■♥╒╝ - ╖▪╔╦╘♂║ ╖▪♠♀ – 
╖▪♪◘♂║ ╖▪╔╦╘♂║ ♣╩☺.  

٧ ℓ╦▪▌♥♂║ ╖▪╧′ ○  ♫║╦′ ╘♀╤  ╕╦′ ♪ ╕╦▪♥◦║ ╖■♥╒╝ -♀  ╖▪♠
 ♦′ ♪◘♂║′  ♣▪♥╒▀╘♂║ -▄ ╒▪╦♂║   

٨ ›Ċĳ ╤′ ♥╠♥ ♦╘╒○  ♫║╦′ ╘♀╤  ╧▪╧■♂║ ╤╔▓ ☼♠♥♂║ ╖■♥╒╝ - ╖▪♠♀ 
♦′ ♪◘♂║′  ♣▪♥╒▀╘♂║ -╕╤╝  

٩ ╦′►Ċ╩ ╤♥╠♥ ℅♠▪♂  ♫║╦′ ╘♀╤   ″╦☻♂║ ♣└ ╖■♥╒╝– ╖▪╔╦╘♂║ ╖▪♠♀ 
–╖▪♪◘♂║ ╖▪╔╦╘♂║ ♣╩☺   

١٠ ╟♂╒▀♂║ ╟♂╒▀ ›╒♪♥  ♫║╦′ ╘♀╤  ╧▪╧■♂║ ╤╔▓ ☼♠♥♂║ ╖■♥╒╝ - ╖▪♠♀ 
♂║′  ♣▪♥╒▀╘♂║♦′ ♪◘ -╕╤╝  

١١ ╦♀′ ╔ ←║ ╤╔▓ ╖■▪╤′  ♫║╦′ ╘♀╤  ╧▪╧■♂║ ╤╔▓ ☼♠♥♂║ ╖■♥╒╝ - ╖▪♠♀
♦′ ♪◘♂║′  ♣▪♥╒▀╘♂║ -╕╤╝  



 

 
 

- ٧ -

 
    

╖▪╔♪╒╝ ╗║╦▪╚┘╘  ╖▪╦▀╔♂║ ♦′ ♪◘♠♂ □♥╒╩╘ ╧♀╦♥  ╕╤╝  ÓÏ Ì Ò  

╗╒☻♠■♥   ╕╤╝ ♦○ÓÌ╦′ ♥ ╤♂′ ╝ ╧♀╦♥  ╕╤╝  ÓÏ Ì Ò  

╖♥╤☻♥♀ □█╒♥♂║   ╕╤╝ ♦○ÓÌ╦′ ♥ ╤♂′ ╝ ╧♀╦♥   ╕╤╝  ÓÏ Ì Ò  

╓╠♥╒▪ ╓╔▪╔╠♂║ ║╥ĳ  ♦▪♠▪♀╫╘♂║ ╗▪╔ ╖♂╒▀  ╕╤╝  ÓÏ Ì Ò  
 ╦╤╒♪ ╦║╤▀┤ ▄ ╦■♥

□♠▪♀╫╘♂║)Ó(  › ′ ♥ ╦╘╒▪╘ ╧♀╦♥  ╕╤╝  ÓÏ Ì Ô  

 ♦◘♂║ ╖▓′ ♥╝♥
╦▀╒■♥♂║)♣♀♀╦╒╫♪(  ╖▪╦▀╔♂║ ♦′ ♪◘♠♂ □♥╒╩╘ ╧♀╦♥  ♫╤╝  ÓÏ Ì Ô  

 ♦◘♂║ ╖▓′ ♥╝♥
╦▀╒■♥♂║"╕╦╤╩Ó"  ♥╒╩╘ ╧♀╦♥╖▪╦▀╔♂║ ♦′ ♪◘♠♂ □  ╕╤╝  ÓÏ Ì Ô  

╕╦♀║╥♂║ ╦║╤╝   ♦′ ♪◘♠♂ ╕╤╝ ╖▪♠▪╘║ ╧♀╦♥
╖♠▪♥╝♂║  ╕╤╝  ÓÏ Ì Ô  

╕╤▪▀☺′  ╖╠′ ♂ ▄ ╦■♥  □○╒☻╚♂║ ▐╒♀▓ ◙′ ╩  ◄═╒▌♂║  ÓÏ Ì Ô  
 □▀╣╫♂║ ▄ ╦■♥♂║

)╦′ ♪ ╖▪╧′ ○(  ╖▪╦▀╔♂║ ♦′ ♪◘♠♂ □♥╒╩╘ ╧♀╦♥  ╕╤╝  ÓÏ Ì Ô  

♦♥╧♂║ ╛╦╒╣  ╗╦┌ ╒♥║╤ ╧♀╦♥  ╕╤╝  ÓÏ Ì Ô  

╦′ ♪ ╤′ ♥▓ ▄ ╦■♥  ▪╩′ ╦◘♂║ ℓ╤╒♪ ℅╩╦♥╖  ╕╤╝  ÓÏ Ì Ô  

╖▪♠▪♀╫╘♂║ ╦╒╩♥ ╖▓′ ♥╝♥   ♦′ ♪◘♠♂ ℓ╤′ ■╩♂║ ╧♀╦♥♂║
╖▪╦▀╔♂║  ╕╤╝  ÓÏ Ì Ó  

□╔╤ ╗╦┌  ╕╦▪♥╝♂║  □╔╤  ÓÏ Ì Ó  

╖▪╔╦■♂║ ╕╦▪╧╝♂║ ╖○╒╠  ╖▪╩′ ╦◘♂║ ℓ╤╒♪ ℅╩╦♥  ♫╤╝  ÓÏ Ì Ó  
 □♥Ċ╩ā║ ♦◘♂║ ▄ ╦■♥

╦▀╒■♥♂║  
 ♦′ ♪◘♠♂ ℓ╤′ ■╩♂║ ╧♀╦♥♂║

╖▪♠▪♀╫╘♂║  ╕╤╝  ÓÏ Ì Ó  

□♠▪♀╫╘♂║ ♦◘♂║   ♦′ ♪◘♠♂ ℓ╤′ ■╩♂║ ╧♀╦♥♂║
║╖▪♠▪♀╫╘♂  ╕╤╝  ÓÏ Ì Ó  

♦▪◘♠╘╣♥ ♦′ ♂║╧▪ ĉ′  ╦╚└ ℓ╦♂╒╝  ╕╤╝  ÓÏ Ì Ó  
 ℓ╤′ ■╩♂║ ▄ ╦■♥♂║

╦▀╒■♥♂║  ♦′ ♪◘♂║′  ╖○╒☻╚♂║ ╖▪■♥╝  ▄ ╒▪╦♂║  ÓÏ Ì Ì  

 ♦′ ♪◘♂ › ′ ◦║ ▄ ╦■♥♂║
╒▪╤▪♥♂║  ╖▪╦▀╔♂║ ♦′ ♪◘♠♂ □♥╒╩╘ ╧♀╦♥  ╕╤╝  ÓÏ Ì Ì  

  


